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ПРОТОКОЛ № 7
Днес, 26.03.2020 г. /четвъртък/ в залата на Дома на културата се проведе
СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Попово мандат 2019 – 2023 г..
Заседанието започна в 9.05 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума – 28 общински съветника присъстват на днешното
заседание. Уважаеми колеги, имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми
да открия седмото заседание на Общински съвет Попово.
Във връзка с обявеното в България извънредно положение и във връзка с
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19
на територията на страната, на основание на чл. 28 ал. 1 изречение 2 от ЗМСМА и чл. 68
ал. 2, 3 и 4 от Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, направихме като стиковка с председателския съвет и по
предложение на всички групи съветници от ОбС Попово предлагам да вземем решение
днешното заседание на ОбС да бъде закрито.
Така, че който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

28
0
0

Предложението се приема.
На заседанието присъстват Кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов и за сега
присъстват двамата юристи, които поради стечение на обстоятелствата, че нямахме комисии
евентуално те ще отговарят до колкото е възможно на въпросите, които имате по отделните
докладни.
Уведомление е постъпило от г-жа Ерменкова, която е болна.
Колеги, имате предварително раздаден проект за Дневен ред, който е от 15 точки.
Зачитам Проекта за дневен ред:
1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2019 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
2.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2020 г. на общински жилища
по групи, според тяхното предназначение и даване на съгласие за продажба на
общински жилища.

3.Приемане на Годишен Отчет за изпълнение на Програмата за управление на
дейностите с отпадъците на Община Попово за 2019 г.
4.Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти.
5.Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – сгради (опорен пункт,
снегорина база) находящи се местност „Калакоч“ на с. Паламарца.
6.Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2020 г. - земеделска земя.
7.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез
публичен търг.
8.Кандидатстване на Община Попово с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна
ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони“, процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните
райони-3”.
9.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане и Данък добавена стойност върху авансово
плащане по Договор № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г., по Подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, от „Стратегията за водено от общностите
местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за Проект
„Реконструкция на южна трибуна (сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска
градина”, гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
10.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане и Данък добавена стойност върху авансово
плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020г., за Проект „Изграждане и оборудване на спортна
площадка в жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ
„Земеделие”.
11.Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и
реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община
Попово.
12.Избор на ВрИД кмет на кметство с. Славяново, общ. Попово.
13.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2020 година.
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14.Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Попово за 2020 г.
15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

28
0
0

Дневния ред се приема единодушно.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2019 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
Тъй като не са разглеждани по комисии, надявам се, че всеки се е постарал да ги
прочете, позволете ми да прочета проекта за решение и след това ще Ви дам думата за
въпроси ако има.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗРР, Общински съвет – Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2019 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
Имате думата колеги за въпроси. Имаме ли въпроси? Не, не виждам. В такъв
случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно.
Който е съгласен предложението по тази точка да бъде прието като решение, моля
да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
21
ПРОТИВ
6
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0
Нещо не ни излязоха сметките. Ние сме 28. Прегласуваме решението.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
6
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 58
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На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗРР, Общински съвет – Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2019 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2020 г. на общински жилища
по групи, според тяхното предназначение и даване на съгласие за продажба на
общински жилища.
Сега, колеги ще ми позволите тук да направя едно уточнение, което ми беше
подадено преди началото на сесията. Ако си отворите материалите на началната страница
на докладната записка откъм обясненията има точка:
Към настоящия момент общинският жилищен фонд се състои от общо 243
общински жилища. Тук има техническа грешка да се чете 302 жилища, защото в
решението го няма, но за да бъдем абсолютно точни това нещо трябва да го имаме
предвид и продължаваме нататък - от които 14 са в селата – правилната цифра е 15 са в
селата. Това е към обясненията.
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 и чл. 47 от
ЗОС, чл. 3, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Списък на общинския жилищен фонд за 2020г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение, съгласно Приложение №1 Списък на
общинския жилищен фонд за 2020г. на общински жилища по групи, според тяхното
предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища на наематели съгласно
Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2020г. на
общински жилища по групи, според тяхното предназначение.
 Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали
заявления за закупуване след месец март и отговарящи на условията по
Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с общински жилища
Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси по втора точка. Не виждам. В такъв
случай преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 и чл. 47 от
ЗОС, чл. 3, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Списък на общинския жилищен фонд за 2020г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение, съгласно Приложение №1 Списък на
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общинския жилищен фонд за 2020г. на общински жилища по групи, според тяхното
предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища на наематели съгласно
Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди,
за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2020г. на
общински жилища по групи, според тяхното предназначение.
 Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали
заявления за закупуване след месец март и отговарящи на условията по
Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с общински жилища
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.Приемане на Годишен Отчет за изпълнение на Програмата за управление на
дейностите с отпадъците на Община Попово за 2019 г.
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Приема Годишния отчет за 2019г. по изпълнението на „Програма за управление
на дейностите с отпадъците за период на действие 2016 – 2020г. “
Приложение: Отчет
Имате думата за въпроси. Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
В таблицата, която е за отчета, просто молбата ми е да се оправи този период,
който е даден в отсортиран отпадък, защото ние правим отчет за 2019 г., а отсортирания
отпадък е за периода 15.05. – 31.12.2020г. Най-вероятно е техническа грешка това, но няма
как да остане в този вид в отчета. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, по принцип е така. Ние правим отчет за 2019, а тук го пише 2020г.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
При мен е 2019 г., не знам. Г-н Председател, ако разрешите, ако няма други
въпроси.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разбира се, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Председател, има една
радостна новина, че Правителството по настояване на НСОРБ влезна в разбиране с
общините и не знам дали разбрахте, намалиха ни на тон от 95 на 69 за тая година. Обаче
за следващата е осемдесет и няколко и връщат 2022 пак на 95 за депониране. Това, обаче
не променя парите, които трябва да си плащаме като коректни хора сега на приемането за
депониране по договор 6 месеца на Омуртаг. Аз не мога да не съм им благодарен на
колегите от четирите общини – Върбица, Котел, Антоново и Омуртаг, които след дебати –
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много за и против ни дадоха възможност да вкараме днешните, трупащите се нови битови
отпадъци. Докато можем ни дават възможност да изнесем в Белослав балите, които са
натрупани за минали периоди. Това ни дава известна глътка възможност, но парите ще
изтекат и то със стотици хиляди лева заради ползване на депа и заради ползване на пещи
за изгаряне. Няма да коментирам този въпрос, искам само да Ви кажа, че на спечелилия
обществена поръчка „Екоинвест“ съм им дал срок – от втори март тече – 60 дни да
отстранят всичко, което по договор не са направили за първия период от май до края на
февруари 2020 г., което съвпада и с препоръките при спиране на площадката от РИОСВ
Шумен – дублираме почти текстовете. Каква ще бъде реакцията на „Екоинвест“ аз не
знам. Срока им тече, в началото на май – 2-ри май ние трябва да решим да правим
обществена поръчка или да оставим същите, които са си спечелили обществената
поръчка, разбира се, ако отстранят всички нередности по договора. За сега нещата с
„Екоинвест“ стоят така. Лошо е, че те имат финансови проблеми. Ползвайки звеното на
бившето „Шеле“ като под изпълнител да събират с двата камиона по селата и в града
ежедневно отпадъците – те им отказаха, тъй като не са плащали от доста време, отказаха
им този договор, който бяха сключили за под изпълнител. С разговори с ръководството в
София се разбрахме ние да сключим договор, разбира се без да нарушаваме Закона за
обществените поръчки, в тоя период, в който тече срока двумесечния за „Екоинвест“
между Общината и звеното, което събира отпадъците. По този начин недопуснахме нито
за ден да стане натрупване на битова смет и те започнаха да си изпълняват по договора
извозването в Омуртаг. А Община Попово подписа договор с кмета на Община Омуртаг,
тъй като там пък се наложи да се гласува освен Сдружението за отпадъците, да се гласува
и от общинските съветници на Омуртаг с една подробност, че вкараха една точка, че
винаги в този шестмесечен период едностранно могат да прекратят договора. Сега от
какво е продиктувано, ще си замълча, но въпроса е, че ние имаме договор с Кмета на
Омуртаг и в момента се извозват отпадъците и депонират в Омуртаг. С тези обаче
намалени средства – 29 лева, по-малко от колкото беше до сега, но си остават над 100 лева
на тон. Това е, което мога да Ви кажа по битовото сметосъбиране.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Въпроси има ли? Да, заповядайте г-жо Игнатова.
Десислава Игнатова – общински съветник
Пише, че за 2019 г. са събрани 10,17 т от разделно събиране. Искам да попитам
предвижда ли се увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране, тъй като това би
повишило ефективността при сметосъбирането.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Разделното събиране на практика в България не работи, аз и преди съм Ви казвал.
То се компрометира в цяла България. Подписваме договор с една от четирите фирми,
които имат лиценз, обаче те си преподписват с основния, който извозва сметта и по този
начин събират. А това разделно, което е дадено като отчет е по документи предадено на
база на ръчното сепариране на площадката. Те могат да твърдят, че са сепарирали много
повече, но това са предали и ние насреща сме взели документите, които са им дали
фирмите, които са изкупили тази разделна за рециклиране маса. Продължаваме обаче да
си работим общината по проекта за вкарване и одобряване от РИОСВ на инсталация за
сепариране. Тя ще си бъде наша. Ако Ви правеше впечатление фирмата „Екоинвест“ хем
искат те да сепарират, хем ние да извадим тези пари, а те да придобият тези машини. Няма
как да стане. Ние ще бъдем собственици. Ние сме си вносители на проекта за сепариране
от тези пари, които Вие гласувахте акумулирани милион и двеста хиляди, ако си спомняте
над 200 хиляди, за да финансиране проекта по сепариране. С това обяснявам, че
сепарирането не се получава от контейнерите, получава се на место от площадката.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-жо Игнатова, мисля че това е достатъчно. Мисля, че и преди разговаряхме по
този въпрос, ние имаме идея с д-р Веселинов да направим в малко по-добри времена от
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този в момента един пилотен проект, в един квартал или една улица, да направим пилотен
проект, в който да направим такова сепарирано събиране да видим би ли се осъществило,
би ли имало ефективност при нас и ако наистина има, тогава да предприемем някакви посериозни мерки в това отношение. Имаме такава идея, мисля, че в момента сега не е найподходящия за това. Да, с видеокамери за да можем да засечем кой го предава във
вариант, в който е, има ли опасност нещо да се случи, защото има и такива опасения,
защото някой ще го сепарира, а от там някой ще го вземе за да го предаде готов
сепариран, защото това все пак са някакви средства.
Така, други въпроси? Ако няма въпроси преминаваме към гласуване по тази точка.
Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля
да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
6
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Приема Годишния отчет за 2019г. по изпълнението на „Програма за управление
на дейностите с отпадъците за период на действие 2016 – 2020г. “
Приложение: Отчет
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти.
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1 , чл. 37, ал. 1 и
чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Одобрява начална продажна цена :
- 11394.20 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3949 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост“ с площ 569 кв.м., собственост на Общината по АОС
13569/22.03.19г. Цената е без ДДС.
- 10933.70 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3951 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост“ с площ 546 кв.м., собственост на Общината по АОС
13571/22.03.19г. Цената е без ДДС.
- 11113.90 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3952 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост“ с площ 555 кв.м., собственост на Общината по АОС
13572/22.03.19г. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, имате думата за въпроси. Ако няма да преминем към гласуване. Гласуването
е поименно. Който е съгласен с така направеното предложение за решене, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

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

28
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1 , чл. 37, ал. 1 и
чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
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1.Одобрява начална продажна цена :
- 11394.20 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3949 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост“ с площ 569 кв.м., собственост на Общината по АОС
13569/22.03.19г. Цената е без ДДС.
- 10933.70 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3951 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост“ с площ 546 кв.м., собственост на Общината по АОС
13571/22.03.19г. Цената е без ДДС.
- 11113.90 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3952 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост“ с площ 555 кв.м., собственост на Общината по АОС
13572/22.03.19г. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – сгради (опорен пункт,
снегорина база) находящи се местност „Калакоч“ на с. Паламарца.
Предложението за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7 от НРПУРОИ, чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на община Попово да предприеме съответните действия,
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово върху имот държавна собственост
по АДС 4790/21.05.15г. представляващ:
Сграда с идентификатор 55213.171.8.1 със ЗП 483 кв.м. с предназначение (опорен
пункт, снегорина база); сграда с идентификатор 55213.171.8.2 със ЗП 26 кв.м. с
предназначение (опорен пункт, снегорина база) и сграда с идентификатор 55213.171.8.3
със ЗП 32 кв.м. с предназначение (компресорно). Сградите се намират в Поземлени имоти
с идентификатори 55213.171.8 и 55213.171.4 по кадастрална карта на с.Паламарца, община
Попово, местност „Калакоч“ – горска територия, отдел/подотдел 42/5.
Имате думата за въпроси. Имате ли въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ксения Василева Павлова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7 от НРПУРОИ, чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на община Попово да предприеме съответните действия,
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово върху имот държавна собственост
по АДС 4790/21.05.15г. представляващ:
Сграда с идентификатор 55213.171.8.1 със ЗП 483 кв.м. с предназначение (опорен
пункт, снегорина база); сграда с идентификатор 55213.171.8.2 със ЗП 26 кв.м. с
предназначение (опорен пункт, снегорина база) и сграда с идентификатор 55213.171.8.3
със ЗП 32 кв.м. с предназначение (компресорно). Сградите се намират в Поземлени имоти
с идентификатори 55213.171.8 и 55213.171.4 по кадастрална карта на с.Паламарца, община
Попово, местност „Калакоч“ – горска територия, отдел/подотдел 42/5.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2020 г. - земеделска земя.
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от от Закона за
общинската собственост, чл.6, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
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1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020г. в раздел ІІІ, точка А, имоти извън регулация, както следва:
Ползвана Площ на имота
площ
дка
НМ
Имот №
дка
Кат
НТП
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
Ломци
Ломци
Априлово
Посабина
Паламарца
Славяново
Горица
Горица

30404.19.5
30404 17.4
30404 35.18
30404 19.8
30404 29.7
30404 34.11
30404 26.59
30404.27.38
44286.27.72
44286.49.21
00566.76.31
57875.30.228
55213.89.20
67091.79.420
16081.80.1
16081.80.2

11.035
8.817
7.183
3.160
0.507
1.958
0.410
39,590
48.895
19.059
0,500
2,339
1,000
1,000
0,566
0,860

16.340
11.330
14.990
3.380
0.700
2.430
0.410
39,590
58.610
20.970
4,932
2,339
15,680
12,814
0,566
0,860

6
6
3
6
3
3
3
6
3
2
3
3
6
6
5
5

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
ов.градина
нива
нива
нива
нива
нива
др.вид зем.земя
лозе
лозе

Тук има ли нещо за доуточняване, неясно. Добре, г-н Дюкенджиев има конфликт на
интереси, разбрахме.
Николай Черкезов – общински съветник
……………./ общинският съветник не говори на микрофон/……
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроса беше раздел ІІІ т. А, който е даден тук, това е за отдаване под наем или за
продажба?
Пламен Русев – юрисконсулт при Община Попово
…….. / служителят не говори на микрофон/…………….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, приемаме, че е за отдаване под наем. Други въпроси. Не виждам. Добре.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от от Закона за
общинската собственост, чл.6, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020г. в раздел ІІІ, точка А, имоти извън регулация, както следва:
Ползвана Площ на имота
площ
дка
НМ
Имот №
дка
Кат
НТП
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
З.Стояново
Ломци
Ломци
Априлово

30404.19.5
30404 17.4
30404 35.18
30404 19.8
30404 29.7
30404 34.11
30404 26.59
30404.27.38
44286.27.72
44286.49.21
00566.76.31

11.035
8.817
7.183
3.160
0.507
1.958
0.410
39,590
48.895
19.059
0,500

16.340
11.330
14.990
3.380
0.700
2.430
0.410
39,590
58.610
20.970
4,932

6
6
3
6
3
3
3
6
3
2
3

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
ов.градина
нива
нива
нива
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Посабина
Паламарца
Славяново
Горица
Горица

57875.30.228
55213.89.20
67091.79.420
16081.80.1
16081.80.2

2,339
15,680
12,814
0,566
0,860

2,339
1,000
1,000
0,566
0,860

3
6
6
5
5

нива
нива
др.вид зем.земя
лозе
лозе

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез
публичен търг.
Колеги, проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в
община Попово през 2020 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.

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

Имот №

Попово
Попово
Ломци
Медовина
Медовина
Гагово

57649.112.087
57649.112.125
44286.55.3
47634.77.104
47634.51.22
14307.113.18

Площ
0.762
0.407
4.000
13.161
36.117
2.636

Кат
4
4
5
4
4
5

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

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

13970
13805
12879
13383
13453
13983

390
208
936
14148
39368
2838

3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба
на гореописаните имоти.
Въпроси? Няма, преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Георгиева
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
14

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в
община Попово през 2020 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.

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

Имот №

Попово
Попово
Ломци
Медовина
Медовина
Гагово

57649.112.087
57649.112.125
44286.55.3
47634.77.104
47634.51.22
14307.113.18

Площ
0.762
0.407
4.000
13.161
36.117
2.636

Кат
4
4
5
4
4
5

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

АОС
13970
13805
12879
13383
13453
13983

Начална тръжна
цена лв/имот
390
208
936
14148
39368
2838

3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба
на гореописаните имоти.
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Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Кандидатстване на Община Попово с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна
ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони“, процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните
райони-3”.
Проекта за решение е следния:
На основание чл. 21, ал. 2
Общинският съвет

и чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, ,

РЕШИ
1.
Община Попово да кандидатства с 3 /три/ проектни предложения на стойност до
1 500 000 лв. всяко или 4 500 000 лв. общо по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна
ефективност в периферните райони-3” към Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж” 20142020 г.
2.
Декларира, че проектните предложения отговарят на приоритетите на Общински
план за развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.
3.
Възлага на Кмета на община Попово последващите съгласно закона действия.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Г-н Черкезов, заповядайте.
Николай Черкезов – общински съветник
По тази програма предвижда ли се съфинансиране от Общината и в какъв процент,
ако има и кои са трите проектни предложения, за кои сгради става въпрос?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Д-р Веселинов има думата.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Знаех, че ще питате, но ние по принцип искаме от Вас съгласие да кандидатстваме.
Също така кандидатствахме преди известно време с три проекта – одобриха ни един с три
сгради. Подписали сме договори, започна изпълнението. Сега имаме проблеми с
изпълнителите във връзка с извънредното положение – липса на материали, на хора. Може
би, разговаряме с тях, може би временно да преустановим. От тези три един иска да
преустанови, другите двама искат да строят. Сега, аз съм песимист и трябва да Ви го кажа,
защото Европейската комисия и Правителството са длъжни да изпълняват и тези свободни
ресурси, които в момента не са усвоени и тука в Региони в растеж може би ще отидат за
компенсация за програмите по щетите на корона вируса. Но все пак ние да го гласуваме,
но пак Ви казвам може този проект да отпадне, тези три проекта.
Сега чета разни писанки как аз съм решавал този въпрос, кой блок и кои жилища да
бъдат санирани – мога да Ви кажа, че съм много далече. Тези неща ги движи Милена
Божанова. Там си спазват реда по проектите за енергийна ефективност, по сроковете за
кандидатстване. Тука сигурно, не сигурно, а влизат тези проекти, които не бяха одобрени
сградите, които преди бяхте гласували за предните три проекта. Има си поредност на
проектите по жилищните кооперации по реда на документите с готовност. Винаги има
съфинансиране. Една голяма част в съфинансирането съвпада с наша собственост в
общински имоти. Значи тези общински имоти си ги плащаме ние на 100 %, така че не
можем да избегнем съфинансирането, останалото си е грандова схема. Пак се връщам на
тоя въпрос, че в момента не мога да Ви кажа, тъй като не се занимавам, колкото и да съм
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„велик“ , не се занимавам с кои имоти и кои жилищни сгради – ако трябва да извикаме
Милена Божанова?
Николай Черкезов – общински съветник
Аз прочетох нещо друго в докладната записка, тука мисля, че става въпрос за
общински имоти, за жилищни сгради е достатъчно като отговор.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Други въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с направеното предложение за
решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

-

28
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 65
На основание чл. 21, ал. 2
Общинският съвет

и чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, ,

РЕШИ
1.
Община Попово да кандидатства с 3 /три/ проектни предложения на
стойност до 1 500 000 лв. всяко или 4 500 000 лв. общо по процедура
BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” към
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“ на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
2.
Декларира, че проектните предложения отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.
3.
Възлага на Кмета на община Попово последващите съгласно закона
действия.

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане и Данък добавена стойност върху авансово
плащане по Договор № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г., по Подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, от „Стратегията за водено от общностите
местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за Проект
„Реконструкция на южна трибуна (сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска
градина”, гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на
финансова помощ № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г. по Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от „Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за Проект
„Реконструкция на южна трибуна сектор (В) в Спортен комплекс – парк „Градска
градина”, гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”, със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на
193 669,58 лв. (сто деветдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и
петдесет и осем стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
от „Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна
инициативна група-Попово”, за Проект „Реконструкция на южна трибуна сектор (В) в
Спортен комплекс – парк „Градска градина”, гр. Попово”, сключен между Община
Попово и ДФ „Земеделие”.
2. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на
38 733,92 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин триста и три лева и деветдесет и
две стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на разходите за ДДС върху
авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
от „Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна
инициативна група-Попово”, за Проект „Реконструкция на южна трибуна сектор (В) в
Спортен комплекс – парк „Градска градина”, гр. Попово”, сключен между Община
Попово и ДФ „Земеделие”.
3. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане и на Данък добавена стойност върху авансово
плащане, по Договор № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Имате думата за въпроси. Всички се солидализираме, че всичко което можем да
направим в града е добре дошло. Добре. В такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването по тази точка е поименно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1.

Андрей Стефанов Петков

ЗА
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Георгиева
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 66
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на
финансова помощ № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г. по Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от „Стратегията за водено от общностите местно
развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за Проект
„Реконструкция на южна трибуна сектор (В) в Спортен комплекс – парк „Градска
градина”, гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”, със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в
размер на 193 669,58 лв. (сто деветдесет и три хиляди шестстотин шестдесет
и девет лева и петдесет и осем стотинки), за обезпечаване на 100% от
заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от
20.01.2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от „Стратегията за
водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна
група-Попово”, за Проект „Реконструкция на южна трибуна сектор (В) в
Спортен комплекс – парк „Градска градина”, гр. Попово”, сключен между
Община Попово и ДФ „Земеделие”.
2. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на
38 733,92 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин триста и три лева и деветдесет и
две стотинки), за обезпечаване на 100% от заявения размер на разходите за ДДС върху
авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
от „Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна
инициативна група-Попово”, за Проект „Реконструкция на южна трибуна сектор (В) в
Спортен комплекс – парк „Градска градина”, гр. Попово”, сключен между Община
Попово и ДФ „Земеделие”.
3. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане и на Данък добавена стойност върху авансово
плащане, по Договор № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане и Данък добавена стойност върху авансово
плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020г., за Проект „Изграждане и оборудване на спортна
площадка в жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ
„Земеделие”.
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на
финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020г., за Проект „Изграждане и оборудване на спортна площадка в
жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”, със
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седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер
48 767,18 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и
осемнадесет стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за Проект
„Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен
между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
2. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер
9 753,44 лв. (девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и четиридесет и четири
стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС върху
авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за Проект
„Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен
между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
3. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане и на Данък добавена стойност върху авансово
плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.007-0012-C01 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Имате думата за въпроси. Въпроси? Не виждам. В такъв случай преминаваме към
гласуване. Гласуването по тази точка е поименно. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Георгиева
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
21

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 67
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на
финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони”, от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020г., за Проект „Изграждане и оборудване на спортна площадка в
жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”, със
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер
48 767,18 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и
осемнадесет стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за Проект
„Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен
между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
2. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер
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9 753,44 лв. (девет хиляди седемстотин петдесет и три лева и четиридесет и четири
стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС върху
авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за Проект
„Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – гр. Попово”, сключен
между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
3. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане и на Данък добавена стойност върху авансово
плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.007-0012-C01 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и
реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община
Попово.
Проекта за решение по тази точка е следния:
На основание чл. 21, ал. 2 от във вр. с чл. 21, ал. 1, т 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата
и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на
Община Попово
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
Приложение:
1. Проект на на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност,
местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията
на Община Попово
2. Мотиви за приемането на на Наредба за определяне обема на животновъдната
дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на
територията на Община Попово
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации
на Проект за на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност,
местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията
на Община Попово.
Имате думата. Наредбата е обемиста, предполагам, че сме се запознали с нея.
Имаме ли въпроси? Не виждам. Добре, приемаме че всичко е уточнено. Преминаваме към
гласуване. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

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

РЕШЕНИЕ № 68
На основание чл. 21, ал. 2 от във вр. с чл. 21, ал. 1, т 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата
и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на
Община Попово
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
Приложение:
1. Проект на на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност,
местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на
територията на Община Попово
2. Мотиви за приемането на на Наредба за определяне обема на
животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на
селскостопанските животни на територията на Община Попово
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените
консултации на Проект за на Наредба за определяне обема на
животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на
селскостопанските животни на територията на Община Попово
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Избор на ВрИД кмет на кметство с. Славяново, общ. Попово.
Колеги, знаете какво се случи в с. Славяново. Имаме решение на ОИК за анулиране
на избора. В тази връзка имаме направено предложение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал. 6, изр. 1 и ал. 11 от ЗМСМА
и Решение № 289-МИ от 18.07.19г. на ОИК, Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира за Кмет на Кметство с. Славяново, общ. Попово г-жа Адриана Ангелова
Тодорова, с ЕГН:….., за срок до полагане клетва на новоизбрания кмет след произвеждане
на избори за общински съветници и за кметове.
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.
24

Приложение:
- Решение №289-МИ/26.02.2020 г. на ОИК - Попово

Въпроси? Имаме ли въпроси по тази точка? Няма. В такъв случай гласуваме
предложението за решение по тази точка. Който е съгласен с предложението за решение,
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал. 6, изр. 1 и ал. 11 от ЗМСМА
и Решение № 289-МИ от 18.07.19г. на ОИК, Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира за Кмет на Кметство с. Славяново, общ. Попово г-жа Адриана
Ангелова Тодорова, с ЕГН:….., за срок до полагане клетва на новоизбрания кмет след
произвеждане на избори за общински съветници и за кметове.
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.
Приложение:
- Решение №289-МИ/26.02.2020 г. на ОИК - Попово
Уважаеми колеги, искам да Ви уведомя, че имаме решения на ОИК за още двама
кмета. Кмета на Водица и кмета на Медовина, но тъй като тече в момента „извънредно
положение“ е прието, че те ще си изпълняват функциите докато бъде отменено
„извънредното положение“ и тогава ще има акт на Президента за насрочване на частични
избори, така че към този момент те все още ще си изпълняват функциите, въпреки че има
решение на ОИК за отпадане на техните решения за избиране.

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2020 година.
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
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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 2020 година.
Приложение: Съгласуван с РУО – Търговище проект на Годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Попово за 2020 година.
Имате думата за въпроси. Раздаден ви е Плана, гласуваме го всяка година. Нямаме
въпроси, добре. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е
явно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 70
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 2020 година.
Приложение: Съгласуван с РУО – Търговище проект на Годишен план на дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Попово за 2020 година.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Попово за 2020 г.
Предлагам на Вашето внимание проект за решение:
На основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл.
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2020 г.
Имате ли въпроси? Това е нещо, което го правим всяка година до сега. В такъв случай
гласуваме. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува.
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 71
На основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1,
т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2020 г.

Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
До сега няма постъпили питания. Освен ако някой от Вас има някакви питания
свързани с „извънредното положение“, на които бихме могли да отговорим. Г-н
Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми господин Кмет, господин Председател, понеже поех ангажимент към
наши съграждани искам да споделя нещо във връзка с „Корона вируса“. Най-вероятно
нали ние отстрани не можем да знаем, много е оскъдна информацията от Кризисния щаб
в Попово какви мерки се предприемат, освен това, че се третират улиците, но аз имам
едно предложение, пак казвам подкрепено от доста наши съграждани към д-р Веселинов,
който е председател на Кризисния щаб, е ли възможно да се въведат още по-крути мерки в
смисъл такъв – входно – изходните пътни артерии на града да бъдат направени с КПП-та и
да се контролира вход-изхода и дезинфекция на всичко, което влиза в града. А в града
знаем влизат автомобили, които снабдяват магазините, аптеките и т. н. и поех ангажимент
да го предложа, длъжен съм да го направя пред Вас. Смятам, че това ще бъде още една
мярка, която ще ограничи, защото трябва да знаете, че в петъчния ден от съседните
общини от Камен, от Стражица, в петъчния ден имаше коли от Силистра по пазара. Значи
това според нас е едно безконтролно движение на хора, които идват само на разходка в
петъчния ден, което не е нормално в тази ситуация и просто молим, ако може да се въведе
такъв пропускателен режим – не казваме да се затвори града и да не се пуска никой в него
да влиза или да излиза, а просто да има контрол и хората, които са тръгнали на екскурзия
до града просто да бъдат връщани към населените места от където са. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Д-р Веселинов, Вие ли ще отговорите?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Е няма как да стане. Сега да Ви чета ли тук закона, не искам, Вие може сам да го
прочетете. Такава функция като КПП-та и то за град като Попово може само да направи
Националния щаб, Министъра на здравеопазването да изпълни решението на
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Националния щаб, както стана с Банско и някъде в Закона е третирано, че РЗИ. Аз не съм
чул нито една Областна Инспекция да затваря града. Аз нямам правомощията да издам
такъв акт. А пък правил съм си сметка, не е лъжа че съм си го мислил, но те са седем
входа, хайде единия можем да го затворим. 24 часа – 6 човека най-малко – 42 полицая ни
трябват, за да стане на практика. Няма, просто не работи. Попово, РПУ-то няма такъв
капацитет, а виждате, че в Търговище дори ползват и наша помощ. И при добра
нормативна за мене възможност на практика не виждам как можем да го направим. Готов
съм да говорим по всички тези въпроси за мерките срещу разпространението на Ковид-19
в община Попово. Много е неприятно в тази ситуация за кметовете, които сме
ръководители на Щабове, защото посягаме на бизнеса на хората. Доста мислих кога да
затворим Кооперативния пазар, хайде за Промишления го затворихме – там няма проблем,
но доста мислихме за Кооперативния засягаме интересите на нашите производители.
Затова направих компромис този петък и събота да работят. Минал съм, говорил съм с
хората, предупредили сме ги да не зареждат стока от борсите, тези които зареждат. Пак се
връщам на въпроса – тези, които са наши производители и използваха кооперативния
пазар вече няма да могат да го правят, така че няма как да идват от страни на
кооперативния пазар, тъй като няма да работи. Правихме разговори с концесионера. Исках
да направи така, че да ограничи и да е контролиран достъпа до кооперативния пазар.
Умуваха, търсиха начин със заграждения и пропускателен режим – каза ми накрая
категорично, че не може да го направи. И така затворихме трайно кооперативния пазар.
Сега, другите неща, които са по-важни и касаят моята дейност като председател на
щаба и обличам със заповеди всичко е в сайта на общината. Е до вчера има някои неща,
които ми излизат в сайта до вчера бяха под карантина наблюдавани на наша територия 74
човека. Това са хора, които се връщат от вън. Постоянно всеки ден се увеличават. Имаме
си проблеми с хора от нашата община, които пък в мътна вода риба ловят. Тръгнаха с
бусове от западна Европа да карат наши съграждани. Те също подлежат, шофьорите или
собствениците на фирми или като частни лица на карантина. Ограничавайки и тях дори
имаше, тъй като пратих полковника да се разправя – нямало да влизал в карантина, но сме
се оправили с полицията. Лично полковника да му носел вижте хляб, докато е в
карантината, но този хляб може горчив да му излезе. Не се заканвам, но има си
национални приоритети и приети мерки, които и ние като кметове и полицията на
територията на общината трябва да ги изпълняваме.
Първото нещо, което беше е да деблокираме от склада на гражданска защита един
не малък – 200 броя респиратори, които ги раздадохме преди всичко на хората, които са в
контакт – това са болницата, това са администрацията, това са патронажа. Облекли сме ги
и със защитни облекла, тези, които разнасят храната. Но тия респиратори, които
гражданска защита има много малък процент сме извадили с моя заповед, ако Ви кажа ще
се учудите. Тия респиратори не пускат нищо. И са най-надеждните и виждате и полицаите
започнаха навсякъде и нашата полиция ги взеха централно. На Пожарната сме раздали от
нашите от склада. Над 17 000 респиратори, да не дава господ да ги ползваме. Те са и
срещу бактериална диверсия и срещу газова, така че ефикасни са и срещу вирус.
Сега доколкото можем правим в точки на града дезинфекция – като приоритет са
хранителни магазини, аптеки, банки, МБАЛ Попово. Благодаря на хора, които доброволно
се съгласиха, предложиха услугите и започнаха да участват в дезинфекцията. Тази
дезинфекция основно съм възложил на Христо Белчев, който е и секретар на Щаба.
По населените места в кметствата също раздадохме дезинфектанти и започна в
кметствата сгради и обекти, които са важни, търговски преди всичко обекти в селата.
Затворили сме почти всичко – като започнем културните институции, Музей, Калето,
Читалища, пенсионерски клубове не работят, групи, които се занимават със самодейност
също не се събират. Общо взето не правим нищо по-различно, което се изисква от
препоръките на Националния оперативен щаб и вече заповедите на Министъра на
здравеопазването.
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Общинската администрация не знам дали Ви прави впечатление, но всичко е
освободено да си ползват отпуските от 2019 назад, които имат такава. Останалите, които
са необходими и без тях просто ще спре работата на общинската администрация съм им
дал възможност половин ден да са на работа – до обяд или след обяд като целта е в стаите
да няма повече от един човек. Долу, централния вход е затворен, никой не допускат.
Другите два входа, които обслужват данъчното, между другото в данъчното също няма
хора. Там също сме редуцирали състава за да работят 8 часа сутрин половината, след обяд
са половината. В ГРАО-то е същото, хайде там са свикнали с дежурствата събота и
неделя. В информационния център – там също има охранители, които мерят температура
и допускат най-неотложни за административни услуги граждани. Не пращаме никъде, не
правим атестации в социалната сфера, не правим комисии по приемане на обекти, просто
сме си ограничили до минимален контакт с хората от страна на администрацията и
гражданите.
Има телефони на оперативен дежурен, на полицията. Кметовете ни дават сигнали,
аз съм им много благодарен, че ни дават сигнали на тези, които се връщат и аз не
получавам от РЗИ Търговище списъка на тези, които на границата попълват декларациите.
Тези декларации ние ги въвеждаме в администрацията и заедно с Полицията осигуряваме
контрол на тези, които би трябвало да бъдат под карантина 14 дни. Освен тях работим със
сигнали и там, където има пропуск – непопълнил декларация, а се озовал от друга страна в
Попово в района също го слагаме под карантина.
Пуснахме и едни листовки, които да дават полезна информация, но аз не виждам да
има нужда от масово насищане с такива листовки, защото достатъчно по радио и
телевизия тече информация.
Пуснах заповед и спрях автоматите за напитки. Много мислих, но няма как да
стане с банкоматите, защото ще блокираме паричния поток към гражданите. Затворихме
също така спортните обекти и градската градина. Редуцирахме обществения транспорт,
който е на територията на общината, с една единствена цел, да оставим връзки само там
където извозват работници на все още работещите предприятия. Едно от първите
предприятия, което затвори е МЕБЕЛ СТИЛ – обади ми се директора, че предприема
такава мярка, а то не е само за него, къса се връзката между снабдяване, тъй като основни
материали са от Китай, а реализацията е в Италия и западна Европа на продукцията, която
произвеждат и се оказа, че е безпредметно да държи работници, които да правят нещо,
което нямат реализация.
Районирахме града и пуснахме така наречените районни медиатори, които имат
задача да следят за лица, които се струпват и които се връщат от други страни. Както Ви
казах по селата това го правят кметовете и кметските наместници и там където става за
сега има само един подведен за нарушаване на карантината на територията на законно
основание.
С областната администрация също се коригираха превозите към Търговище като
останаха само два. Съгласих се „Алкатур“ да ги изпълнява – търговищка фирма – в 9.00,
14.00 и 17.30 пътуват автобуси от Попово за Търговище. Пуснахме също и възможност на
хората в града, които са възрастни и не могат да излизат социални грижи да изпълняват
заявки за закупуване на медикаменти и храни на такива хора. Има си телефон и
заведението за социални услуги ги изпълнява.
Накарах директора на болницата да направи становище, да не дава господ да
стигнем до положение, в което нашите родители и близки да няма къде в Търговище или
на други места в болнични заведения да бъдат настанявани. Да може да разкрием, а покъсно и Националния щаб излезе с такова предложение всички болници да дадат
информация до каква възможност и за колко време могат да открият такива инфекциозни
отделения. Дал ми е 30 броя легла, но изискванията за тези отделения, което ще го
приспособим неработещото АГО за 30 легла, броя на лекарите ги нямаме особено
инфекционист, реаниматор, медицински сестри, санитари и разходи само за заплати на
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баснословна сума от 150 000 лева. Това е дадено и на РЗИ Търговище. Ако, пак казвам,
дано не се налага, се изправим пред такава ситуация ще можем за три дни това отделение
да го преоборудваме само, че нямаме апарати за белодробна вентилация и хубаво е, че се
създава една гражданска инициатива, хора които са готови и ме питат и събират средства,
особено така по-големи фирми, които желаят да закупят при нужда такава техника и
апаратура, в готовност сме да подадем сигнал към тях, а не да ни дарят пари, тъй като
трябва да минат през общината после през обществена поръчка, а те самите в натура да
купят необходимите материали и апарати.
Питайте, ако трябва нещо допълнително.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, чухте това беше отчет на Щаба. Ако имате въпроси, нещо конкретно?
Имаме ли? Добре. Други въпроси, които не касаят извънредното положение има ли? Няма.
Добре. С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание и го закривам, като оставам
с надеждата, че следващото ще си бъде в нормални условия, а не като днешното. Много
здраве на Вас и Вашите роднини. Приятен ден желая!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: …………………………….
/ Георги Георгиев /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
/ Николай Черкезов /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ Румен Кьосев /

Протоколист Гл. специалист ОбС:

................................................
/ Н. Здравкова /
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