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ПРОТОКОЛ № 48
Днес, 26.09.2019 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ОСМО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добро утро на всички. Вече в условията на предизборна кампания да започнем
едно от последните може би заседания на Общински съвет Попово за този мандат. Моля
за проверка на кворума. 29. Значи сме в пълен състав, имаме кворум и можем да вземаме
решения, затова позволете ми да открия 48-то заседание на Общински съвет Попово.
На заседанието присъстват от общинска администрация зам. кмет Милена
Божанова, зам. кмет Трифонов, секретаря Вл. Иванов, директор на дирекция Мариан
Маринов. Има и представители на юридическия отдел – почти целия.
Така, уважаеми колеги, имаме предварително раздаден проект за дневен ред, който
е от 9 точки. В законовия срок постъпи още една докладна записка от Димитър Кънев
Димитров – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ относно: Избиране на временно
изпълняващи длъжността кметове на кметства на територията на община Попово, във
връзка с насрочените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Предлагам тя да влезе като точка 8 в Дневния ред. За целта е необходимо да
гласуваме тази точка, или може би преди да започнем гласуване, ако позволите да
направим уточнение по тази точка какво налага вкарването и. Г-н Димитров, бихте ли ни
дали разяснение какво налага вкарването на тази точка в дневния ред.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, докладната е съобразена както със
ЗМСМА, така и с решението на ЦИК от 02 септември, както и последващо писмо, което е
изпратено и до Вас, което прави тълкувание на това как могат да бъдат назначени
временно изпълняващите длъжността, така че спазили сме всички изисквания, затова сме
посочили и срок считано от 25 октомври, тогава когато е края на мандата. Вие сте прав, че
това може и да не бъде последната ни сесия, имаме правомощия съгласно указанията на
ЦИК до 18 да се съберем отново общинските съветници, така че докладната е съобразена с
всичко, така че ние сме в правото си да я предложим на Вашето внимание. Общинският
съвет и съветниците ще преценят дали да я подкрепят или не. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Така, в тази връзка и с тези уточнения. .. Да, г-н
Димитров също.
Костадин Димитров – общински съветник
……./общинският съветник не говори на микрофон/ .. да проведем сесия на 18
октомври във връзка точно с това, което беше цитирано от г-н Кънев за временно
изпълняващ длъжността кмет за периода след мандата до полагането на клетва на

следващия кмет. Значи, ако някой не е запознат, аз мога да Ви прочета указанията на ЦИК
необходимо ли е това нещо?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не, няма нужда, всички сме запознати.
Костадин Димитров – общински съветник
Значи, възможно е да остане този, който досега е назначения, но по решение на
общинските съветници за този период можем да изберем нов кмет временно изпълняващ
длъжността и мисля, че така е редно. Затова предлагам да гласуваме, да общинските
съветници на 18-ти заседание на Общинския съвет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, завършихте ли?
Костадин Димитров – общински съветник
Да завърших.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Само ще Ви кажа, че това Ваше предложение не мога да го поставя на гласуване,
защото има си ред, по който се урежда учредяването на сесия и този ред не включва
гласуване в Общински съвет за следваща сесия. Има няколко начина – с решение на
председателя, с решение на Председателски съвет, с една трета от общинските съветници,
но не и по предложение и с гласуване на сесия да се организира нова дата и да се
назначава нова дата на заседание на общински съвет. Така, че на база на това …
Костадин Димитров – общински съветник
Значи, извинявам се, тогава това нещо да стане в точка Разни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ама ние нямаме право да го гласуваме въобще, така че това предложение, аз Ви
казах какви са начините на организиране на нова сесия. Начините на организиране са това.
Така, подлагам на гласуване .. г-н Черкезов, заповядайте.
Николай Черкезов – общински съветник
Това е интересно предложение и тогава ако приемем дори без гласуване
предложението на г-н Димитров, то тогава тая точка за какво да я разглеждаме на
днешното заседание. Освен това аз не виждам кмет на Попово тука, него няма ли да го
избираме? Ако ще отлагаме за 18-ти септември, днеска защо да разглеждаме тая точка,
октомври, извинявайте.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това може да бъде, отразено във Вашето гласуване. Г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
Аз имам също така въпрос към г-н Димитров – така предложените от него кметове
тук ли са и готови ли са да отговарят на въпроси, да ги видим, да ги питаме какви са им
евентуално идеите и така. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разводнихме се. Ако разглеждаме точката, тогава може да зададете този въпрос, но
в момента при хипотезата, че точката трябва да бъде гласувана и вкарана в дневния ред аз
не виждам възможност и право да отговаря в момента г-н Димитров. Ако разглеждаме
точката, тогава. Така, колеги подлагам на гласуване, след всичките коментари, които бяха
направени, да влезе ли в дневния ред като точка 8 предложението на г-н Димитров за
избор на временно изпълняващи длъжността кметове на населени места.
Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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Предложението се приема.
Предложението за Дневен ред за днешното заседание е:
1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2018 г. на Община Попово.
2.Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Попово.
3.Приемане на пазарна оценка и правен анализ и откриване на процедура за
приватизация на нежилищен обект общинска собственост, чрез публично оповестен
конкурс на един етап.
4.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2019/2020 година.
5.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2019 година.
6.Възлагане услугата „ Патронажна грижа „ , като услуга от общ икономически
интерес за изпълнение от Звено „Заведения за социални услуги“ по проект "
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово",
финансиран по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0041-C01 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура
BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2», финансирана от ЕСФ.
7.Упълномощаване на Кмета на Община Попово за издаване на запис на заповед в
полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0041C01 " Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Попово", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компонент 2».
8. Избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на
територията на Община Попово, във връзка с насрочените избори за общински
съветници и кметове на 27.10.2019 г.
9.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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Дневния ред се приема.
3

Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2018 г. на Община Попово.
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 последно редовно заседание на 24-ти, вторник в 12 часа в
пълен състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация.
С два гласа ЗА, нула ПРОТИВ и трима ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и комисията не излиза с
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 24 от 13.30 часа, в непълен състав,
присъствали 4 члена с три гласа ЗА, нула ПРОТИВ и един 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 24.09 от 16 часа заседава в непълен
състав, присъстваха 4 члена. С четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия в пълен състав с два гласа ЗА, два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и
един ПРОТИВ не приема проекта за решение да стане решение. Благодаря!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в пълен състав. И с три гласа ЗА и един ПРОТИВ и
един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Станчев. Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и
ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34,
ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение
№378/19.12.2013 г., , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2018 година, заедно с
Одитен доклад на Сметната палата № 0100302719 за извършен финансов одит на
консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2018 г. /Приложение
№10/, както следва:
По прихода 19 947 476 лв.,
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разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.
По разхода 19 947 476 лв.,
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2,
Приложение №3 и Приложение №4.
2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5.
3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. съгласно
Приложение №6.
4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове съгласно Приложение №7.
5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна
агенция съгласно Приложение №8.
6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно
Приложение №9.
Колеги, имате думата за коментари. Има ли коментари на тази точка? За съжаление
искам да кажа, че на публичното обсъждане на този отчет на бюджета никой от Вас не
присъства, което мисля, че е едно показателно действие от страна на всички, не знам дали
е незаинтересованост или нещо друго, но наистина един от най-важните актове на
Общината за годишния период не беше уважен от членовете на Общинския съвет, което за
мен не е добър знак. Имаме ли коментари? Не няма. В такъв случай преминаваме към
гласуване по точката.
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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
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27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 550
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и
ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34,
ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение
№378/19.12.2013 г., , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2018 година, заедно с
Одитен доклад на Сметната палата № 0100302719 за извършен финансов одит на
консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2018 г. /Приложение
№10/, както следва:
По прихода 19 947 476 лв.,
разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.
По разхода 19 947 476 лв.,
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2,
Приложение №3 и Приложение №4.
2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5.
3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. съгласно
Приложение №6.
4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове съгласно Приложение №7.
5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна
агенция съгласно Приложение №8.
6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно
Приложение №9.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Попово.
Становище отново имат всички комисии. Давам думата на Председателя на ПК
„Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Отново с два гласа ЗА, нула ПРОТИВ и три ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, комисията не
подкрепя предложението за решение.
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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 един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с два гласа ЗА, нула ПРОТИВ и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 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
Подкрепяме проекта за решение с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви и като равносметка три от комисиите подкрепят, две не подкрепят и
да Ви зачета проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за
общинската собственост при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК, чл. 8,
чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Попово
Заповядайте, имате думата. Коментари? Коментар някой ще направи ли на една от
най-важните Наредби в организацията на работа в Община Попово? Не. Добре. В
такъв случай преминаваме към гласуване щом няма коментар, което е много
интересно.
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

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

ЗА
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11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
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Със 17 гласа ЗА, нула против и 12 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ се приема Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Различно ли излезе? Дайте още веднъж да го засечем ………17, Невзат се
въздържаш така ли, извинявам се, аз нещо съм объркал. Нека да го прегласуваме, защото
аз нещо съм объркал.
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

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

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

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

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

15
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Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 551
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за
общинската собственост при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК, чл. 8,
чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Попово
Така, някой път се получават такива неща. Отдавна искам да има електронно
гласуване, защото един не чул, друг не видял, пък и аз неправилно съм отразил.
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.Приемане на пазарна оценка и правен анализ и откриване на процедура за
приватизация на нежилищен обект общинска собственост, чрез публично оповестен
конкурс на един етап.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с два гласа ЗА, нула ПРОТИВ и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не
подкрепя проекта да стане решение. Благодаря.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е следния:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 ал. 3 и чл. 12 ал. 2 от Наредбата
за анализите на правно състояние и приватизационните оценки, чл. 1 ал. 2 т. 6, чл. 3
ал. 3 т.2,чл. 3 ал. 8, чл. 4 ал. 4, чл. 5 ал. 2, чл. 26 ал. 1, чл. 31 ал. 1, чл. 32 ал. ал. 3 т. 2 от
ЗПСПК, чл.2 ал. 1 т. 6, чл. 5, чл. 7, чл. 10 ал. 2, чл. 35 „з“, чл. 35 „и“, чл. 36 и чл. 39 от
Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема пазарната оценка в размер на 8 900 лв. и правният анализ на обект
„Магазин, с площ 61 кв. м., находящ се в едноетажна масивна сграда в УПИ I, кв. 28,
с. Садина, общ. Попово“.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за обекта по т. 1 при
минимална конкурсна цена – 8 900 лв.
3. Утвърждава конкурсната документация и определя условия за провеждане на
търга както следва:
3.1. Срок за закупуване на конкурсната документация до 15 – тия ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.2. Място на закупуване на конкурсната документация – на касата на
Информационен център при община Попово след заплащане на 20 лв. без ДДС и
издаване за сертификат за регистрация на лицата, закупили тръжна документация и
информационен меморандум.
3.3.При закупуване на конкурсната документация кандидатите представят,
съдебно решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при
упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията.
3.4. Срок за оглед на обекта и получаване на допълнителна информация до 20
-тия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.5. Депозитът за участие в конкурса в размер на 10% от обявената минимална
конкурсна цена т.е. 890 лв. се внася до 20 –тия ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по банковата сметка на Община Попово в банка ДСК с IBAN
BG98STSA93003300135430.
3.5. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса до 20-тия ден
след обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Обекта се предлага за развиване на търговска дейност като участниците в
конкурса попълват декларация за приемане на условията по сделката.
5. Упълномощава Кмета на Община Попово по чл. 8 чл. 35“з“, чл. 35 „и“, чл. 36 и чл.
39 от НТК да назначи комисия за провеждането на конкурса, определи спечелил
конкурса участник, класирания на второ място и сключи договор за приватизация.
Имате думата за коментари по тази точка. Имаме ли коментари? Г-н Гецов,
заповядайте.
Гецо Гецов – общински съветник
Има допусната една техническа грешка – „подари“, а това остава в архива, нека да
бъде оправена, защото ще остане в архива. Второ изречение на третия ред в мотивите. То
трябва да е „поради“, а е „подари“.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, г-н Гецов, ще бъде поправено в мотивите. Други забележки, други
коментари по тази докладна? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването по тази точка отново е поименно.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

25
0
4

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 552
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 ал. 3 и чл. 12 ал. 2 от Наредбата
за анализите на правно състояние и приватизационните оценки, чл. 1 ал. 2 т. 6, чл. 3
ал. 3 т.2,чл. 3 ал. 8, чл. 4 ал. 4, чл. 5 ал. 2, чл. 26 ал. 1, чл. 31 ал. 1, чл. 32 ал. ал. 3 т. 2 от
ЗПСПК, чл.2 ал. 1 т. 6, чл. 5, чл. 7, чл. 10 ал. 2, чл. 35 „з“, чл. 35 „и“, чл. 36 и чл. 39 от
Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Приема пазарната оценка в размер на 8 900 лв. и правният анализ на обект
„Магазин, с площ 61 кв. м., находящ се в едноетажна масивна сграда в УПИ I, кв. 28,
с. Садина, общ. Попово“.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за обекта по т. 1 при
минимална конкурсна цена – 8 900 лв.
3. Утвърждава конкурсната документация и определя условия за провеждане на
търга както следва:
3.1. Срок за закупуване на конкурсната документация до 15 – тия ден след
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.2. Място на закупуване на конкурсната документация – на касата на
Информационен център при община Попово след заплащане на 20 лв. без ДДС и
издаване за сертификат за регистрация на лицата, закупили тръжна документация и
информационен меморандум.
3.3.При закупуване на конкурсната документация кандидатите представят,
съдебно решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при
упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията.
3.4. Срок за оглед на обекта и получаване на допълнителна информация до 20
-тия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.5. Депозитът за участие в конкурса в размер на 10% от обявената минимална
конкурсна цена т.е. 890 лв. се внася до 20 –тия ден след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по банковата сметка на Община Попово в банка ДСК с IBAN
BG98STSA93003300135430.
3.5. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса до 20-тия ден
след обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Обекта се предлага за развиване на търговска дейност като участниците в
конкурса попълват декларация за приемане на условията по сделката.
5. Упълномощава Кмета на Община Попово по чл. 8 чл. 35“з“, чл. 35 „и“, чл. 36 и чл.
39 от НТК да назначи комисия за провеждането на конкурса, определи спечелил
конкурса участник, класирания на второ място и сключи договор за приватизация.
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2019/2020 година.
Преди да продължим нататък, позволете ми да дам думата на г-жа Димитрова да
направи последна корекция до колкото разбирам в бройките по паралелки, след което ще
изслушаме комисиите. Заповядайте г-жо Димитрова.
Дарина Димитрова – общинска администрация
Рутинна е докладната по това време. Тя не се внася само в нашата община, а в
цялата страна. До 30 октомври трябва да се узаконят тези паралелки, които са извън
нормативите на Наредбата за финансиране. Тази сутрин Ви подготвихме с последна
информация ново приложение. Надявам се, че сте го разгледали, но въпреки това аз ще
прочета окончателния брой на учениците:
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Наименование
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ VІІ VІІІ IX
X
ХІ
Нена училището клас клас клас клас клас клас клас клас клас клас клас достиг
ОУ „Св. Св.
Кирил и
Методий”,
с. Зараево

10
9
10
уче- уче- учени- ни- ници ци ци
І-ІІ
ОУ „Христо
13
Ботев”, с.
учеЛомци
ници
13
10
ОУ „Антон
уче- учеСтрашимиров”,
ни- нис.Светлен
ци ци
О У „Св.Кл.
Охридски “, гр.
Попово
ПГ „Христо
Ботев “, гр.
Попово

ПГСС „Никола
Пушкаров“, гр.
Попово

12
ученици

13
9
уче- учени- ници ци

37
ученици

10
ученици

11
ученици

11
13
17
уче- уче- учени- ни- ници
ци ци
11
ученици
„а“ „а“ „а“
13
15
16
уче- уче- учени- ни- ници
ци ци
„а“
15
ученици

Общ
брой
ученици

81

66

20
ученици

101

7
ученици

319

10
ученици

285

3
ученици

450

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Димитрова. Вие сама казахте, че внасяме такива докладни, което
въобще не е добре да бъдат разглеждани. Като изключим тази негативна тенденция,
колеги да изслушаме тогава комисиите.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия също с пет гласа подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Тук имаме единодушие пълно, но за съжаление не е за добро. Добре,
колеги, проекта за решение по тази точка има следния вид: изчитам основанията и
текстовата част без табличния вид.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование , Общинският съвет
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РЕШИ
1. За учебната 2019/2020 г. утвърждава в общинските училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка
/приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование / и слети паралелки,
както следва:

2. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци да се разпределят
след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2019/2020 година,
съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4, т. 2 и чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
3. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево да
се разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2019/2020
година, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Коментари, заповядайте. Имаме ли или не? Ако няма, да преминем към гласуване.
Гласуването е явно. Който е съгласен с това предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 553
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование , Общинският съвет

РЕШИ
1. За учебната 2019/2020 г. утвърждава в общинските училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка
/приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование / и слети паралелки,
както следва:
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ОУ „Св. Св.
Кирил и
Методий”,
с. Зараево

10
9
10
уче- уче- учени- ни- ници ци ци
І-ІІ
ОУ „Христо
13
Ботев”, с.
учеЛомци
ници
13
10
ОУ „Антон
уче- учеСтрашимиров”,
ни- нис.Светлен
ци ци
О У „Св.Кл.
Охридски “, гр.
Попово
ПГ „Христо
Ботев “, гр.
Попово

ПГСС „Никола
Пушкаров“, гр.
Попово

12
ученици

13
9
уче- учени- ници ци

37
ученици

10
ученици

11
ученици

11
13
17
уче- уче- учени- ни- ници
ци ци
11
ученици
„а“ „а“ „а“
13
15
16
уче- уче- учени- ни- ници
ци ци
„а“
15
ученици

81

66

20
ученици

101

7
ученици

319

10
ученици

285

3
ученици

450

2. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци да се разпределят
след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2019/2020 година,
съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4, т. 2 и чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
3. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево да
се разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2019/2020
година, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2019 година.
Становище по тази точка имат първа и пета комисии, така че 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
С пет гласа единодушно подкрепя проекта за решение.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е кратък:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Попово за 2019 година.
Някой желае ли да каже нещо по тази докладнау някакъв коментар да направи? Не
виждам. В такъв случай гласуваме, гласуването е явно. Който е съгласен с предложението
за решение по тази точка, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 554
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Попово за 2019 година.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Възлагане услугата „ Патронажна грижа „ , като услуга от общ икономически
интерес за изпълнение от Звено „Заведения за социални услуги“ по проект "
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово",
финансиран по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0041-C01 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура
BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2», финансирана от ЕСФ.
Становище по тази точка имат първа и пета комисии, така че давам думата на
Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Предлагам да изразя становището по точки 6 и 7, тъй като точка 7 е следствие на т.
6. С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението по точка 6 и по точка 7.Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
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Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също единодушно с четири гласа ЗА подкрепя и двете точки да
станат решения.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1,т. 2 от Закона за
социално подпомагане , във връзка със сключен договор BG05M9OP001-2.040-0041C01 " Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово"
и Решение на ЕК за УОИИ/20.12.2011 година , Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на Община Попово да изготви заповед за възлагане услугата
„Патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания „ , като услуга от
общ икономически интерес на Звено „Заведения за социални услуги“ при Община
Попово " . Услугата да се предоставя от ЗЗСУ за срока на договор №
BG05M9OP001-2.040-0041-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2», финансиранаа от ЕСФ

Коментари? Коментари по тази точка имаме ли? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Похвално е, че Община Попово участва в тази услуга „Патронажна грижа“, макар,
че в годините Община Попово ликвидира домашните социални патронажи, но идеята на
Правителството е точно тази, да възродят тези неща и подчертавам, това е идея на
Правителството на ПП „ГЕРБ“ и Община Попово кандидатства, а не го прави Община
Попово това нещо, просто Правителството е създало предпоставки Общината да
кандидатства за да възродиме нещо, което Общината значи преди няколко години, до 2003
година патронажната грижа, домашните социални патронажи имахме над 600
потребители, а в момента не знам дали имат и 200. Това нещо сега с тази „Патронажна
грижа“ идеята е да възродиме домашните социални патронажи и стигнеме по-близо до
хората с увреждания и до възрастните хора. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Ще се въздържа от коментар. Има ли други коментари на
тази докладна. Няма. Добре, преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е
явно. Който е съгласен с предложението по тази точка, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 555
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На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1,т. 2 от Закона за
социално подпомагане , във връзка със сключен договор BG05M9OP001-2.040-0041C01 " Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово"
и Решение на ЕК за УОИИ/20.12.2011 година , Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на Община Попово да изготви заповед за възлагане услугата
„Патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания „ , като услуга от
общ икономически интерес на Звено „Заведения за социални услуги“ при Община
Попово " . Услугата да се предоставя от ЗЗСУ за срока на договор №
BG05M9OP001-2.040-0041-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2», финансиранаа от ЕСФ
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Упълномощаване на Кмета на Община Попово за издаване на запис на заповед в
полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0041C01 " Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Попово", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компонент 2».
Чухме становищата на комисиите. Позволете ми да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 3.8.1. от
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура
BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2» , сключен между Община Попово и Министерство на труда и
социалната политика , Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава Кмета на Община Попово да подпише запис на заповед по
утвърден образец, в полза на Министерство на труда и социалната политика чрез
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“,
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020“, в размер на 42 103.65 лв. (четиридесет и две хиляди сто и три лева , 65 ст.), за
обезпечаване стойността на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0041-C01 проект „
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово" ,сключен
между Община Попово и Министерство на труда и социалната политика.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
искане на авансово плащане по договор BG05M9OP001-2.040-0041-C01 и да ги
представи пред Управляващия орган.
Приложение:
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1. Образец на запис на заповед, утвърден от Министерство на труда и социалната
политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“.

Имате ли коментар на тази точка? Тя е допълнение към предходната. Ако няма,
преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно. Който е съгласен с
така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 556
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 3.8.1. от
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура
BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2» , сключен между Община Попово и Министерство на труда и
социалната политика , Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава Кмета на Община Попово да подпише запис на заповед по
утвърден образец, в полза на Министерство на труда и социалната политика чрез
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“,
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020“, в размер на 42 103.65 лв. (четиридесет и две хиляди сто и три лева , 65 ст.), за
обезпечаване стойността на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0041-C01 проект „
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово" ,сключен
между Община Попово и Министерство на труда и социалната политика.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
искане на авансово плащане по договор BG05M9OP001-2.040-0041-C01 и да ги
представи пред Управляващия орган.
Приложение:
1. Образец на запис на заповед, утвърден от Министерство на труда и социалната
политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на
територията на Община Попово, във връзка с насрочените избори за общински
съветници и кметове на 27.10.2019 г.
Тъй като тя не е разглеждана в комисии, позволете ми да прочета решението, след
което ще направим обсъждане: Г-н Дончев, заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Предлагам 15 минути почивка преди разглеждането на тази точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Почивка до 10.10 часа.
Моля, заемете местата си, продължаваме сесията.
Така, проекта за решение по точката е следния:
На основание чл. 161 от ИК, чл. 42 ал. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с предстоящите избори за
общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. насрочени с Указ № 163 / 10.07.2019 г.
на Президента на Република България , Общинският съвет

РЕШИ
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Общински съвет Попово избира временно изпълняващи длъжността кметове
на кметства в Община Попово. Правопораждащият ефект за определянето на
заместници възниква единствено в хипотезата, че лицата заемащи длъжността кмет
на кметство да бъдат регистрирани като кандидати за участие в съответния вид
избор съгласно разпоредбата на чл. 414 ал. 3 от ИК.
При наличието на така приетите условия, Общински съвет Попово избира
следните лица, временно да изпълняват длъжността кмет на кметство, считано от
25.10.2019 г. до полагането на клетва на новоизбраните кметове:
За кметство:

Временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство

Априлово
Водица
Гагово
Глогинка
Дриново
Еленово
Зараево
Кардам
Ковачевец
Козица
Садина
Славяново

Анелия Димчева Георгиева
Божанка Станкова Краева
Ренета Иванова Русева
Нели Георгиева Салиева
Цветан Иванов Цвятков
Ани Станчева Каменова
Мехмед Алишев Мехмедов
Нина Иванова Иванова
Лазар Тодоров Лазаров
Анифе Ахмед Хюсеин
Иван Иванов Иванов
Стела Русева Добрева

Ето тук забелязваме едно несъответствие в решението отпред, което е предложено
е включено с. Светлен, а в табличния вид на предложението с. Светлен отсъства. Може ли
да дадете г-н Димитров някакво обяснение?
Димитър Димитров – общински съветник
Ами, прочетете го, защото ние цитираме тука селата над 350 човека, а долу в
таблицата след регистрацията на кметовете, ние виждаме, че в 3 села няма да има. Тук
цитираме, в кои села в общината ще има. Да, и в Ломци няма и в Медовина, да, да, да.
Това прочетете хубаво какво сме написали.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Аз имам един въпрос по тази докладна. Защо не сте включили кмет на
община в тази докладна? Защото хипотезата за кмет на община е абсолютно идентична.
Ами аз предпочитам г-н Димитров като вносител да ми отговори.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, аз не смятам да Ви отговоря, аз искам да дебатираме тази докладна
във вида, в който е предложена пред Вас, защото хилядите докладни, които сте ни
предлагали аз не съм ги тълкувал – ама защо ми ги предлагате в тоз вид, ами що не ми
предлагате и още нещо. Значи, ние сме преценили и сега предлагаме за кметове на
населени места след като излезна регистрацията на 24 септември. От там нанататък какво
и как ще се случва е въпрос на време. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Добре. Заповядайте.
Румен Димитров – общински съветник
Благодаря, г-н Председател. В тази връзка и аз като председател на групата
съветници на ЗАЕДНО също искам да направя предложение, което включва за временно
изпълняващи длъжността кмет на кметства и на Община Попово от 25 до полагане на
клетва на новите кметове. Така, да ги прочета – за кмет на Община Попово предлагам
инж. Милена Божанова, която е зам. кмет и в момента е временно изпълняващ, за с.
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Априлово – предлагам Катя Веселинова Матева, която е секретар на кметството, село
Водица – Златко Стефанов Иванов, за село Гагово – Десислава Стефанова ДрумеваКънева, за село Глогинка – Нели Георгиева Салиева, за село Дриново – Наджие
Хюсеинова Джемалова, село Еленово – Юмюгюл Ибрямова Сюлейманова, село Зараево –
Казие Реджепова Саитова, с. Кардам – Нина Иванова Иванова, с. Ковачевец – Стела
Тодорова Цонева, с. Козица – Анифе Ахмедова Хюсеин, с. Садина – Петър Ганев
Господинов, с. Славяново – Цветелина Димитрова Добрева., Като съм ги поканил
всичките лично да присъстват, да се представят, ако не ги познавате и да ги попитате
нещо, ако имате няколко въпроси към тях. Благодаря Ви колеги.
Димитър Димитров – общински съветник
Ние за кмет на община не говорим в момента. Ами внесете си докладна, Вие го
правите към нашата докладна, където основание няма никакво.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, в сесия може да бъде направено всякакво предложение, никой не
ограничава предложенията да бъдат направени, кой може да ограничи предложение?
Димитър Димитров – общински съветник
Ами, Вие сега за 4 години сте ни ограничавали хиляди пъти, тъй че.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами, хубаво законово няма ограничение да бъде направено предложение и за кмет
на община. Г-н Добрев, имаме ли ограничение да направим допълнително предложение и
за кмет на община.
Димитър Димитров – общински съветник
Като го няма в дневния ред какво да правим?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Основанията са същите и правим предложение.
Добрин Добрев - юрисконсулт при Община Попово
Вашата докладна я приехте с дневния ред. Към тази докладна аз не виждам пречка
да се правят предложения.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, благодаря. Г-н Костов, заповядайте.
Йордан Костов – общински съветник
Първо искам да кажа, че общината години на ред се стреми да отбегне така
наложения модел, в който ни се представят някакви имена, които никой не ги познава,
поне аз за мене си лично да кажа, че тези хора изобщо не са ми познати, нито даже, аз не
знам даже на каква възраст са, дали поне имат някакъв житейски опит. А и дали имат опит
да бъдат кметове на кметства. Бих искал наистина да видя някаква визитка на тези хора
или пък да ги видим на живо, защото предния път когато ни беше предложено за с.
Светлен, Юри, той влезе и каза само мен познава, никой друг. Каза Данчо Костов да каже,
да той ме позна. Да, него го познавах, но тези хора не ги познавам. Но до колко ще се
справят с работата си това е отделен въпрос. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Костов. Други? Заповядайте г-н Димитров.
Костадин Димитров – общински съветник
Най-после и аз. Значи първо исках да обясня, че още е много рано да коментираме
точно тая длъжност, която аз исках да я предложа на 18-ти и това е доста отговорно такова
решение за разлика примерно от Вашата докладна, която не коментирах това нещо за
продажбата на този магазин. Ама, че Вие сте направили оценка на тоя магазин, ами ако не
бяхме го гласували? Кой щеше да плати на тоя човек тая оценка – готова, направена,
значи явно всичко е решено, магазина готов продаден. Сега аз мисля, че не бива..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Чакай, чакай, за какво говорим в момента?
Костадин Димитров – общински съветник
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Магазина в Садина. Ето тая Ваша докладна, която мина преди малко. Предлагате
готова докладна с оценка от осем хиляди и не знам колко лева за продажба на един етап.
Ами ако не бяхме приели продажбата тука, ако не бяхме гласували?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами щеше да има нова оценка, нали това е идеята на ОбС да утвърди или да
отхвърли оценката. И между другото какво общо има сега оценка с това.
Костадин Димитров – общински съветник
В някои докладни може, а в някои докладни не може. Значи примерно нашата
докладна сега, тази докладна, не наша, тази докладна, която вкарваме, значи хората са
неподходящи, сега към нея ще прибавим и кмет на община, променяме така смисъла на
самата докладна. А ако така примерно докладната е вкарана от определена група хора,
нали и имат някакъв интерес няма никакъв проблем. Аз пак Ви казвам, много ми е
странно – готова оценка, ами примерно не го гласувахме това нещо.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Маринов, дайте му обяснение на г-н Димитров, че и аз не можах да му обясня
достатъчно ясно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нищо без наше решение не може да стане. Ако не го бяхме гласували нищо нямаше
да се случи.
Мариян Маринов – Директор на дирекция ФСДУС при Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, тази процедура е стартирала във
връзка с Ваше решение от априлската сесия, ако случайно сте забравили. Значи на сесията
през месец април тоя обект беше включен в списъка за приватизация и се стартира
съответната процедура и Вие дадохте съгласието си за това. Съгласно Закона за
приватизацията и наредбите към него, това е начина по който се извършват тия неща. Аз
повече нямам какво да Ви кажа. Това е на база на Ваше решение от месец април. Просто
го включваме сега, защото е необходимо да мине във времето подготовка на документи,
изготвяне на правен анализ, изготвяне на пазарна оценка. Както много добре знаете, през
август месец нямаше сесия и това е първия възможен момент, в който го предлагаме.
Значи, това е следствие от решение Ваше през месец април.
Костадин Димитров – общински съветник
Аз се извинявам значи, така в големия интервал от време, който е минал или пък не
съм обърнал внимание, че точно за тоя магазин конкретно става въпрос – отпада този
пример. С две думи, моето мнение е, че временно изпълняващия длъжността кмет трябва
да бъде решен след датата 18 октомври. Каквото и да говорим повече, сега тука колегата
изтъкна обстоятелствата, че той не ги познавал, аз пък ще кажа, ами аз пък ги познавам
всичките, които са кандидатите. Какъв е смисъла, има конкретно предложение, конкретна
докладна и аз предполагам, че не е никакъв проблем да ги гласуваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други желаещи? Заповядайте г-н Попвеличков.
Стоян Попвеличков – общински съветник
И все пак едни имена хвърлени в пространството, хубаво е да се запознаем с
кандидатите все пак, които предлагате. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, имаме ли възможност да видим кандидатите, да коментираме
поотделно всеки един от тях?
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, Вие сте вече два мандата председател на ОбС, посочете ми
нормативното основание на което можете да ме накарате като вносител на докладната да
Ви ги строя тия хора тука?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма такова.
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Димитър Димитров – общински съветник
Ами като няма аз предлагам да приключим с дебатите и да преминем към
гласуване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами има предложение, затова питам. Как да гласуваме за някой, който не
познаваме. Заповядайте г-н Атанасов.
Бойко Атанасов – общински съветник
Тъй като виждам, че в залата има различни настроения, дали някой познава някого
няма никаква юридическа стойност. Юридическа стойност има неговото гласуване. Всеки
може самоволно да изрази своя вот в момента. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Костов, само като реплика, защото иначе Ви дадох думата.
Йордан Костов – общински съветник
Предполагам г-н Кънев, който е вносител на тази докладна познава тези хора, нали
г-н Кънев, познавате ли ги всичките? Просто искам да знам дали Вие ги познавате. Да
кажем примерно за с. Дриново – Цветан Иванов Цвятков бихте ли ми казал нещо за него
поне да имам някаква представа – образование, трудов стаж, какво е работил? Ето един
такъв въпрос напълно нормален, както да кажем всеки един служител, който работи при
Вас, г-н Джамбазов също е работодател, той също знае за неговите служители малко поне.
Така ли стават нещата? Вие звъните на някой – назначи този и той го назначава, защото
Вие сте му казали. Така не стават нещата, за мен така не е правилно. Кажете ми за г-н
Цветан Иванов Цвятков поне две думи, ето така – образование, трудов стаж.
Костадин Димитров – общински съветник
Моето предложение щеше да бъде същото, да преминем към гласуване. А пък към
това кой какъв е, аз бих казал с цялото ми уважение към г-н Веселинов и той е
ветеринарен доктор, ама колко време ръководи Общината и то успешно. Сега що трябва
да търсим Цветан какъв е и какво е работил, не мога да разбера.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Разбрахме. Не искат да отговорят и ние нямаме юридическо право да ги
принудим. Друг е въпроса за моралното и за другите, но юридическо право нямаме да ги
принудим, така че продължаваме нататък. Тъй като има направени предложения – първо
предложение е по време на постъпване е предложението на г-н Кънев, затова аз започвам
по предложението на г-н Кънев, предполагам, че желаете един по един, аз мисля, че е подобре един по един да ги гласуваме.
Така, че за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Априлово
предлагам да бъде избрана г-жа Анелия Димчева Георгиева.
Димитър Димитров – общински съветник
Докладната е анблок, кога сме ги гласували един по един? Вие почнахте вече да си
измисляте какви ли не работи. Има докладна с изброени хора, Вие ги прочетохте
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте г-н Черкезов
Николай Черкезов – общински съветни
Значи, има предложение официално с докладната, има и допълнително
предложение. Има предложение в Априлово вместо Анелия да бъде Катя, трябва да се
гласува първо това предложение. Където има предложение се гласува предложението под
ред и след това анблок всички.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разбира се така е. Заповядайте г-н Димитров.
Румен Димитров – общински съветник
Извинявам се колеги, аз имам готовност да поканя моя кандидат за предложението
да го видите и да ви го представя. Как да не ги гледаме, нали ги избираме за временно
изпълняващи длъжността.
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Гецо Гецов – общински съветник
…./общинският съветник вика и не говори на микрофон/ …. Който иска да ги гледа
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за тишина, щом не желаете да ги видите, продължаваме, но аз предлагам
точно така да гласуваме за всяко населено място имаме предложение и контра
предложение ние трябва да гласуваме всяко населено място по този начин. Г-жо
Георгиева, заповядайте.
Радияна Георгиева – общински съветник
Имаме две предложения – едно от Димитър Кънев, едно от Румен Димитров. Да
гласуваме двете предложения – всяко като цяло анблок всички кандидати, един по един,
не виждаме къде е смисъла. Гласуваме предложението както е направено от г-н Димитър
Кънев и гласуваме предложението както е направено от г-н Румен Димитров. Един по
един, кога ще стане.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Кога ще стане, 10 имена са. Ние гласуваме за отделни личности, може с някой да не
сте съгласни в едно от населените места.
Радияна Георгиева – общински съветник
Ами подложете на гласуване как да гласуваме предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами гласуваме в Априлово вашето предложение е Анелия, а на Румен
предложението е Катя. Сега, дайте да караме подред. Мисля, че за да бъде справедливо
трябва да бъде по този начин направено.
Продължаваме нататък:
Който е съгласен Анелия Димчева Георгиева да бъде избрана за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство Априлово, моля да гласува:
Гласуваме ЗА: ЗА - 15; избрана е.
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово
Г-н Председател, може ли само едно уточнение: според мен е необходимо да
гласувате всички направени предложения, за да имате резултат от тях. Имате направено
предложение, а не го подлагате на гласуване, Вие си преценете как ще постъпите, аз
просто искам да уточня.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, за да бъде точно съгласен съм с г-н Добрев за Априлово само да гласуваме
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово
Прощавайте, нека да направим уточнението, за да сте изрядни после. Всяко едно
предложение се гласува ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Вие гласувахте ЗА -15., повече
нищо не гласувахте след това – какво ще напишете в протокола? Имало ли е против,
имало ли е въздържал се, приема ли се това предложение, не се ли приема?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, съгласен съм със забележката г-н Добрев.
Продължаваме:
За Анелия Димчева Георгиева – ЗА – 15, ПРОТИВ – 11, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2
Предложението на г-н Димитров кой е за с. Априлово- Катя Матева.
Който е за Катя Матева да гласува – Гласуваме: ЗА – 14, ПРОТИВ – 1,
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 14, добре, не се избира.
За Водица – предложението на г-н Димитров е Божанка Станкова Краева - който е
ЗА моля да гласува: ЗА – 15, ПРОТИВ -10 , ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4.
За Водица, нашето предложение е Златко Иванов – в листата е , няма да го
предлагаме.
За Гагово – Ренета Иванова Русева – ЗА – 15; ПРОТИВ – 6; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7.
Другото предложение - Десислава Друмева Кънева – ЗА – 14; ПРОТИВ – 1;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 14.
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За Глогинка – Нели Георгиева Салиева – предложението е едно и също, няма
допълнително предложение, което да се гласува.
За Дриново – Цветан Иванов Цвятков – ЗА – 15, ПРОТИВ – 3, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –
10;
Нашето предложение – Наджие Джемалова – ЗА – 14, ПРОТИВ – 0;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15.
За Еленово – Ани Станчева Каменова – ЗА – 15, ПРОТИВ – 1, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –
13.
Нашето предложение – Юмюгюл Сюлейманова – ЗА – 14, ПРОТИВ – 4,
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10.
За Зараево – Мехмед Алишев Мехмедов – ЗА – 15, ПРОТИВ – 4, ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ – 9.
Предложението на Румен Димитров – Казие Сеидова – ЗА – 13, ПРОТИВ – 1,
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 14.
За Кардам – предложението е едно и също, няма смисъл да се гласува.
За Ковачевец - Лазар Тодоров Лазаров – ЗА – 15, ПРОТИВ – 2, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
– 12.
Предложението на г-н Румен Димитров – Стела Цонева – ЗА – 14, ПРОТИВ – 0,
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15.
За Козица – предложението е едно и също.
За Садина – Иван Иванов Иванов – ЗА – 15, ПРОТИВ – 10, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4.
Предложението на Румен Димитров – Петър Ганев Господинов – ЗА – 14, ПРОТИВ
– 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15.
За Славяново – Стела Русева Добрева – ЗА – 15, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ –
13.
Предложението на Р. Димитров – Цветелина Димитрова Добрева – ЗА – 14,
ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15.
За временно изпълняващ длъжността кмет на община Попово. Защо да го няма в
Дневния ред, при условие, че е допълнено, основанията за това са същите, нямаме
практически.. Каква е идеята Вие да направите подписка на 18-ти да направим
допълнителна сесия и да гласуваме същото, а не днес? Не е вярно, направено е
предложение по същата докладна като допълнение на решението. Веднъж ли сме го
правили или колко пъти?
Така, предложението на г-н Димитров е за кмет на Община Попово – временно
изпълняващ длъжността – г-жа Милена Божанова – който е ЗА, моля да гласува:
ЗА – 14, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15
Предложението не се приема.
Така, сега в момента гласуваме като цяло решението:
Общински съвет Попово избира следните лица временно изпълняващи длъжността
„кмет на кметство“ считано от 25.10.2019 г. до полагане на клетва на новоизбраните
кметове. Който е съгласен моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

15
14
0

Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 557
На основание чл. 161 от ИК, чл. 42 ал. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с предстоящите избори за общински
съветници и кметове на 27.10.2019 г. насрочени с Указ № 163 / 10.07.2019 г. на
Президента на Република България , Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово избира временно изпълняващи длъжността кметове
на кметства в Община Попово. Правопораждащият ефект за определянето на
заместници възниква единствено в хипотезата, че лицата заемащи длъжността кмет
на кметство да бъдат регистрирани като кандидати за участие в съответния вид
избор съгласно разпоредбата на чл. 414 ал. 3 от ИК.
При наличието на така приетите условия, Общински съвет Попово избира
следните лица, временно да изпълняват длъжността кмет на кметство, считано от
25.10.2019 г. до полагането на клетва на новоизбраните кметове:
За кметство:

Временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство

Априлово
Водица
Гагово
Глогинка
Дриново
Еленово
Зараево
Кардам
Ковачевец
Козица
Садина
Славяново

Анелия Димчева Георгиева
Божанка Станкова Краева
Ренета Иванова Русева
Нели Георгиева Салиева
Цветан Иванов Цвятков
Ани Станчева Каменова
Мехмед Алишев Мехмедов
Нина Иванова Иванова
Лазар Тодоров Лазаров
Анифе Ахмед Хюсеин
Иван Иванов Иванов
Стела Русева Добрева

Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, току що гласувахте и трите кандидатури, които заедно издигнахме ,
Вие ги гласувахте ПРОТИВ – странна логика.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ние гласувахме анблок, а знаете ли, кое е странното г-н Димитров, защото Вие сам
ме провокирате, знаете ли кое е странното, че четири от предложенията, които са
направили Ваши кметове, предложения на ДПС за кметове, Вие ги бламирахте..
Предложения на Вашите кметове за заместници, а Вие предлагате други.
Димитър Димитров – общински съветник
Нарушавате правилника.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, нарушавам го, Вие също, Вие съм ме провокирахте. Г-н Черкезов.
Николай Черкезов – общински съветник
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Обяснение на отрицателен вот. Още в началото на сесията имаше предложение
другия месец да имаме сесия, където да обсъдим тия кандидатури, да обсъдим
кандидатурата и за кмет на община Попово, временно изпълняващите разбира се.
По закон трябва да изберем временно изпълняващи всички кметове, не само на
кметства, но и на община. Не знам къде е колизията, която обясняват от тука – дали след
като не избираме кмет на Община какво ще се случи. Второто основание, че съгласно
законите и решенията на ЦИК, както правилно сте цитирали в докладната тия временно
изпълняващи кметове влизат в сила от 25.10., от след един месец. Разбира се подкрепям
исканията на колегите през това време да се запознаем с кандидатите и всеки да може да
даде преценка. Това нещо по незнайни за какво причини не беше прието и много набързо
трябваше да решим днеска без да познаваме хората, без да знаем нещо повече, буквално
неподготвени. Защото докладната доколкото разбрах е внесена вчера в пет без пет. Аз я
виждам за пръв път тая сутрин. Затова гласувах отрицателно по цялата докладна,
включително и по кандидатите, за които няма консенсус. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Черкезов, нека всички граждани да преценят кой е крив, кой прав.
Всеки един в населеното място има право да прецени кой е предложен като временно
изпълняващ длъжността кмет и до колко ще бъде качествен в изпълнението на своите
обязаности, които ще бъдат след 25-ти.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Г-жо Колева, заповядайте.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Благодаря. Хайде, по-делово колеги. От 23 юли до 24 септември в общинска
администрация са постъпили 13 молби на граждани на общината за отпускане на
еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага следното
решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Амид Юсуф Караисмаилов
2. Петранка Минчева Димитрова
-

100 лева
100 лева

ІІ. Отхвърлят се молбите за еднократна помощ на следните граждани :
1. Кадрие Мехмедова Мехмедова
2. Симо Обретенов Аврамов
3. Юмгюсюн Шевкетова Арифова
4. Светла Гецова Иванова
5. Вичо Радев Великов
6. Алтънай Салиева Рафедова
7. Бойка Орлинова Ангелова
8. Кадрие Исуфова Якова
9. Денислав Младенов Асенов
10. Християна Иванова Христова
11. Иванка Стоянова Неделчева
Искам едно обяснение да дам, защо молбите на останалите граждани на общината
се отхвърлят и само на две молби е отпусната по някакъв начин макар и минимална
финансова помощ. Когато е направена равносметката за отпуснатите до сега помощи
се установи, че сумата, която е отпусната за 2019 г. от бюджета на общината е
изчерпан. Останали бяха само 200 лева. Много коментирахме дали да ги оставим за
супер спешни случаи или да ги разпределим, но и двамата жители, на които сме
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отпуснали по 100 лева наистина имат остра финансова нужда. А 200 лева оставени за
следващия ОбС и за следващата комисия за екстремни случаи кой знае какво няма да
помогнат и накрая стигнахме до решението да отпуснем на двамата крайно нуждаещи
се по 100 лева. Във връзка с това, комисията предлага до приемането на бюджета за
2020 г. общинска администрация да спре приемането на молби на граждани за
отпускане на помощ, защото финансовите средства са изчерпани. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Колева. Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка: В
момент на гласуване сме г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Искам да предложа тези 11 човека да не ги отхвърляме сега, а да останат, защото
така отхвърлени, те до края на годината няма да имат друга възможност.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ние не отхвърляме никого, ние отпускаме помощ само на тези, на които д-р Колева
каза.
Димитър Димитров – общински съветник
…………/общинският съветник не говори на микрофон/…новото ръководство може да
актуализира бюджета и тези хора…………… може да бъдат удовлетворени, а така ние ги
зачеркваме тотално. Това е моята идея.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, какво значи зачеркваме ги? Къде виждате технология – в решението
казваме – Отпускаме финансова помощ на тези лица, никъде не казваме – на другите не
отпускаме.
Димитър Димитров – общински съветник
Ама, те повече не могат да кандидатстват до края на годината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А, по какъв начин може да останат да кандидатстват, как?
Димитър Димитров – общински съветник
Ами, ако се актуализира бюджета може да се отпуснат 1000, 2000 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Технологично как могат да останат да кандидатстват, какво трябва да направим
ние. Да не ги отхвърляме, какво значи?
Николай Черкезов – общински съветник
Г-н Димитров, предложете текст за решение, ако искате нещо.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Дайте, аз това казвам – по какъв начин ги отхвърляме в момента. Те веднъж са си
подали молбата. Молбата е разгледана и не е удовлетворена, ние какво можем да
направим като ОбС като решение.
Димитър Димитров – общински съветник
Молбите не са разгледани, защото имахме само 200 лева и ги предоставихме на
тези изключително тежки случаи – едното е за тумор, другото е за катетър. Другите също
не са леки случаи, но просто няма повече пари. Така приемайки решението тези хора си
губят правата повече. Не могат да кандидатстват.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Формулирайте предложението за решение.
Димитър Димитров – общински съветник
Ами аз Ви предлагам тези 11 прочетени имена, да ги оставим за доуточняване или
за ново разглеждане.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Ами защо не го записахте в решението – остават за доуточняване. Добре, дайте
имената за доуточняване. Вие сте го решили в комисията – имате решение, в което пише
отхвърля се, не съм го решил аз.
Димитър Димитров – общински съветник
Значи, какво решава комисията и какво ще решат колегите от ОбС са две различни
неща. Комисията предлага, в момента вкарваме едното, ако искате аз в тоя вид ще се
въздържа, защото тези 11 човека до края на годината също могат да вземат, ако има пари.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Никой не отхвърля. В момента спекулираш с действия. Предложете проект за
решение, което да подложа за гласуване.
Димитър Димитров – общински съветник
Моето предложение е:
Оставя за доуточняване :
1. Кадрие Мехмедова Мехмедова
2. Симо Обретенов Аврамов
3. Юмгюсюн Шевкетова Арифова
4. Светла Гецова Иванова
5. Вичо Радев Великов
6. Алтънай Салиева Рафедова
7. Бойка Орлинова Ангелова
8. Кадрие Исуфова Якова
9. Денислав Младенов Асенов
10. Християна Иванова Христова
11. Иванка Стоянова Неделчева
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами готово, ето го по този начин. Това ще бъде формулирано в решението, само че
трябва да бъде формулирано така:
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, останалите остават за доуточняване.
Който е съгласен с предложението на г-н Димитров, което е постъпило тези
граждани да не бъдат отхвърлени, а да бъдат оставени за доуточнение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
3

Предложението се приема !
Преминаваме към гласуване на решението като цяло. Който е съгласен с предложеното
решение като цяло, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 558
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. Амид Юсуф Караисмаилов
2. Петранка Минчева Димитрова
-

100 лева
100 лева

ІІ. Оставя за доуточняване :
1. Кадрие Мехмедова Мехмедова
2. Симо Обретенов Аврамов
3. Юмгюсюн Шевкетова Арифова
4. Светла Гецова Иванова
5. Вичо Радев Великов
6. Алтънай Салиева Рафедова
7. Бойка Орлинова Ангелова
8. Кадрие Исуфова Якова
9. Денислав Младенов Асенов
10. Християна Иванова Христова
11. Иванка Стоянова Неделчева
Преминаваме към работа по есета точка от Дневния ред.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Някой желае ли да каже нещо по тази точка? Г-н Петров, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Имах едно питане, само, че те финансистите заминаха от Общината. Беше ми
интересно – гледам в последно време много ремонти се правят в града на много улици,
което е похвално. Само, че доколкото аз знам бюджета, който е и парите, които са
одобрени бяха за много по-малко улици. И не знам останалите дали са включени и как ще
бъдат намерени парите защото те са цялостни ремонти, не кърпене и са много големи
средства. Това също е и по селата. Много е похвално, радвам се, само че просто ние таквоз
нещо не сме приемали такива пари и благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Петров, аз не мога да Ви отговоря на този въпрос. Г-н Димитров, имахте
въпрос.
Костадин Димитров – общински съветник
Не, нямам въпрос. Исках да отговоря на Вашия въпрос как се чувствам, нали след
гласуването. Чувствам се от предишната сесия зле, омерзен се чувствам, тъй като на
общинските съветници, които не гласувахме общинската транспортна фирма им бе
вменено, че са виновни за липсата на транспорт в общината и умишлено го говоря това
нещо, да чуят всички кметове, да чуят всички хора в тая община, че ние нямаме никаква
вина за това нещо, а просто на нас ни беше предложен един неработещ вариант – фирма,
която ще бъде една година на трупчета. Това беше цитирано и от г-н Кмета преди това и
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много държа хората да чуят, нали за какво ставаше въпрос. Може би това провокира
моето поведение и моето държание така от миналата сесия до сега.
И другото, което искам да уведомя, те бързат някои колеги, но ето подготвил съм
една подписка от общински съветници за свикване на сесия на 18-ти и ще я връча в
деловодството.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ваше право е да свикате по този начин, а не по другия, само че аз не виждам
логиката, явно Вие я виждате и пак са политически игри. Добре, Ваше право е да го
правите, при условие, че имате в момента мнозинство, но аз пак казвам, че гражданите
виждат какво се случва.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам от името на групата съветници на ПП ГЕРБ да пожелая на колегите
ползотворна кампания и успех. И наесен, който е тук в този ОбС много по-мъдро да взема
решенията, а не както в този ОбС нещата се случваха по съвсем различен начин. Похвално
за работата ни на всички тук присъстващи е, че в края на краищата след 28 години
управление принудихме Кмета на Община Попово да асфалтира улиците, които
гражданите роптаеха и то много сериозно. Успех Ви пожелавам и дано бъдете коректни в
кампанията. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Закривам четиридесет и осмото 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 /
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