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ПРОТОКОЛ № 11
Днес, 24.09.2020 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе ЕДИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово мандат 2019 –
2023 г..
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума – 27 общински съветника присъстват на днешното
заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми да открия
днешното заседание – единадесето по ред за този мандат.
На заседанието присъстват зам. Кмета на Община Попово инж. Милена Божанова, зам.
Кмет Трифонов, секретаря на общината Христо Белчев и представители на общинска
администрация.
Уведомление за отсъствие от заседанието официално е постъпило единствено от
общинския съветник Сони Харизанов, за трети пореден път отсъства от заседание.
Имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от десет точки. Няма
постъпили допълнителни точки към днешна дата.
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред:
1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2019 г. на Община Попово.
2.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2020/2021 година.
3.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти- земеделска земя, чрез
публичен търг.
4.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на
собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по съдебно решение за
землището на с.Дриново.
5.Прекратяване на съсобственост в УПИ X, кад.№129 от кв.25 по регулационния
план на с.Ломци, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта
на Общината.

6.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Попово за 2020г. – имоти в регулация и одобряване
на цена за продажба на земя частна общинска собственост на собственик на законно
построена сграда.
7.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
8.Сключване на допълнително споразумение към договор за възлагане на
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско
имущество "МБАЛ – Попово" ЕООД
9.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2019 г. на Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика” д-р Румен Русев.
Д-р Румен Русев – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа заместник кметове, уважаеми
колеги общински съветници, уважаеми представители на общинска администрация на своето
заседание комисията, която се проведе вчера в състав от 4 члена прие с три гласа ЗА и един
ПРОТИВ да подкрепи предложението за решение на днешната сесия. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа заместник кметове, уважаеми колеги,
нашата комисия проведе заседанието си на 21.09 /понеделник/ в пълен състав и
разгледахме точката, която трябваше да разгледаме и с три гласа ЗА и два ПРОТИВ
подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
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Нашата комисия заседава вчера – 23-ти от 15.30 часа в непълен състав. По тази
първа точка с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула ПРОТИВ подкрепяме проекто
решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми г-н зам. Кмет,
уважаеми членове на общинската администрация, уважаеми колежки и колеги, в състав
от 4 човека разгледахме предложените точки адресирани до нашата комисия. Конкретно
по първа точка с четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков.
Стоян Попвеличков – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми зам. Кметове, уважаеми колеги, нашата
комисия по първа точка от дневния ред с 4 гласа ЗА и 1 ПРОТИВ подкрепя проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Попвеличков. А сега ми позволете да зачета 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 2019 година, заедно с
Одитен доклад на Сметната палата № 0100311119 за извършен финансов одит
на консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2019 г.
/Приложение №10/, както следва:
По прихода 26 460 136 лв.,
разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.
По разхода 26 460 136 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 2019 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.
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Това е предложението за решение по тази точка, имате думата да зададете въпроси,
уточняващи или предложения по отношение на решението. Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н председател уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми колеги, при
приемането на бюджета за 2020г. коментирахме, че ще се наложи дофинансиране на
дейностите по сметосъбирането. Тогава ни беше казано, че такова дофинансиране се е
наложило и през 2019г. Аз не го виждам това дофинансиране, имали го в отчета за 2019г.,
дофинансирали ли сме? Виждам само функция образувание дофинансирана. За
сметосъбирането не ми стана ясно просто дофинансирали ли сме, несме ли, какво се е
случило през 2019г.? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Г-жо Божанова кой ще отговори на въпроса?
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово
Георги Пенчев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Пенчев, заповядайте.
Георги Пенчев – Общинска администрация
Уважаеми г-н Димитров, г-н председател, дами и господа общински съветници,
няма как да се види дофинансирането за дейност чистота, която е местна дейност.
Дофинансиране се има предвид това, че колкото съберем като приходи от такса битови
отпадъци не достигат за обезпечаване на дейност чистота, която е местна дейност и
отделяме повече средства от събраните приходи. Реално дофинансиране се извършва,
когато се дофинансира делегирана от държавата дейност, затова не го виждате по този
начин. Може да видите дейност 623 колкото са разходите и приходите от битови
отпадъци. От там се вижда колко е недостига. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да. Г-н Димитров, разбрахте ли? На мен лично ми стана ясно, че това не е видно
число, а функция на разликата между приходи и разходи по сметосъбиране.
Димитър Димитров – общински съветник
Да кажат просто колко е като сума. Сега аз ли да ги вадя?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Можем ли да отговорим конкретно на този въпрос?
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово
Може ли да ги сметнем, понеже г-н Димитров не иска да ги смята.
Георги Пенчев – Общинска администрация
По спомен разхода за дейност 623, тоест прихода от такса битови отпадъци, който
сме събрали е 828 хиляди, просто в приложение 2 трябва да се погледне дейност 623
разхода.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, г-н Димитров все пак някакви цифри Ви се казаха, знаете че бюджета е доста
цифри и е на диск на всеки един колега и може би в края на краищата можете да стигнете
до тази сума, след като извадим от приходите, разходите.
Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател, аз незнам как общината няма да знае. Знаеме, че има
сериозен проблем със сметосъбирането и как общината няма да знае какви пари е дала в
повече. И това ме навежда на мисълта, не мислех да го казвам, но сега ще го кажа и г-жа
Божанова да го чуе, значи през месец март тази година, колегите, защото ние се
въздържахме, приехме един доклад, който касае развитието на община Попово. В него гжо Божанова, Вие дали знаете или не знаете, нямам представа отчитате едни пари за
шадраван и за мемориален комплекс. Тогава умишлено не поставих никакъв въпрос, за да
видя какво ще се случи с бюджета за 2019г. Значи или доклада, който колегите тогава
гласуваха е неточен или сега в този отчет нещо се случва за 2019 година. Защото
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таблицата, която сте ни дали в този доклад е записано, че тези две неща са изпълнени и са
похарчени за едната 250 хиляди, а за другата по памет 479 хиляди лева. Кое от двете е
вярно? Не смятах да го казвам, но в края на краищата излиза, че много неща Вие като
финансист не ги знаете. Зад гърба ли ви се случват, какво става, не ми е ясно? Учудвам се,
че не знаете 200 хиляди ли сте дали повече за сметта и вашите експерти или 100 хиляди
сте дали. Проблемът е сериозен. Знаеме какво се случва в момента, къде караме в
момента боклуците, Вие не можете да отговорите какви пари е похарчила общината,
защото те са на данъкоплатеца тези пари. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Г-жо Божанова.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово
Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н Димитров, в момента се разглежда
отчета за изпълнение на бюджета. Гарантирам, което е потвърдено и с доклада на
сметната палата, че това което представяме, отговаря на това, което се е случило през
годината. По отношение на дейност чистота, налага се и то не за първа година, дейността
да се разплаща със средства месни приходи извън такса битови отпадъци, предвид
облагането. С това облагане, сумата, тя е горе долу константна през годините се знае, че
дейността не може да се финансира, затова се налага от останалите месни приходи ние да
я дофинансираме, за да извършваме услугите по тази дейност. Тук вариантите са два, или
да продължим по същия начин или да бъде повишена такса битови отпадъци. По
отношение на доклада, в момента няма как да знам какво се е случило в доклада, ако
някой тук от колегите може да даде допълнителна информация може да се случи, но това
което в момента представяме за разглеждане, гарантирам, че числата са точни и верни.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Г-н Димитров, тук отваряме отново тази тема със събиране,
преработване и оползотворяване на битовите отпадъци на Община Попово. Вие знаете
какво се случи през предходната година. Няма смисъл да повтарям на всички, че
общината имаше инициатива, започнахме да правим нещо в тази посока и поради
натрупано социално напрежение прекратихме тази инициатива, като изрично пред всички
в тази зала конкретно алармирахме и запознахме всички граждани, че вариантите са два.
Или трябва да измислим някаква ползотворна инициатива за оползотворяване или трябва
да повишим такса битови отпадъци. Този ангажимент въобще не е отпаднал, виждаме го и
в бюджета и може би тук е ролята на общинския съвет и на всеки един от нас да направим,
да стартираме тази идея, да стартираме този дебат, в който трябва да решим какво ще
правим с тези битови отпадъци. Г-н Димитров същото се отнася, директно го отнасям към
Вас, защото имахме инициатива, по една или друга причина получихме сериозен отпор,
може би с право, затова прекратихме тази инициатива, но ние трябва да мислим по тази
тема. И идеята, че тези средства с които дофинансираме можем да ги оползотворим на
много други места, включително и за фонтан, за да разкрасим града, включително и за
други инициативи – мемориален комплекс, който отдавна замисляме, наша е идеята и
наша е отговорността да вземем това решение.
Така, след това отклонение има ли други въпроси по отношение на изпълнението
на бюджета? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази
точка е поименно. Който е съгласен предложението по тази точка да бъде прието като
решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
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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.

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

РЕШЕНИЕ № 106
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
6

1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2019 година, заедно с
Одитен доклад на Сметната палата № 0100311119 за извършен финансов одит
на консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2019 г.
/Приложение №10/, както следва:
По прихода 26 460 136 лв.,
разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.
По разхода 26 460 136 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 2019 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. Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2020/2021 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Преди да дам думата на комисиите, ще си позволя да дам думата на г-жа
Димитрова. Пред всеки един от вас има нова справка. Знаете, че поради динамичността на
процеса по пълняемост на паралелките в последния момемнт се налага отново една
корекция, ще дам думата на г-жа Димитрова да разясни какво точно е като корекция.
Заповядайте, г-жо Димитрова.
Дарина Димитрова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“
Благодаря г-н председател. Уважаеми общински съветници, тази процедура е
рутинна, знаете септември месец всяка година сме длъжни да предложим на Вашето
внимание с цел дофинансиране имено тези паралелки, от тези училища, които имат
недостиг спрямо нормативната база. През годините започна много често да се използва
думата „ защитено“, защитени училища имаме, сега вече имаме и защитени професии.
Виждате сами, подготвихме справката, защото имаше време от 15ти до сега, ако сесията
беше на 15ти може би сега щях да ви обясня това, което виждате вече с подменената
справка. Така че всичко, което позволява наредбата за финансиране като възможности да
се обезпечи обучението, както виждате дори само на 5 – 6 ученици в защитените
професии вече в професионалните училища сме го използвали. Има съответно готовност и
за сумите за дофинансиране, разбира се то е по късен етап за основните училища, там
където недостига е по голям. Ако имате някакви въпроси съм готова да отговоря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Димитрова. Колеги, зачитам проекта за решение, тъй като по
голямата част от решението е в табличен вид, а таблицата е променена, приемаме за
миродавно втората таблица, която ви е раздадена, няма да я чета. Там корекциите са
нанесени, виждате ги в дясно, последната таблица, включително и напред по класове. Така
че прочитам проекта за решение с основанията.
Искам да Ви зачета и проекта за решение:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 68, ал. 2-8, чл. 69 и чл. 63, ал. 3 от Наредба
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общинският съвет

РЕШИ
1. За учебната 2020/2021г. утвърждава в общинските училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка /приложение №
7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование/ и слети паралелки, както следва:

Наименование
на училището

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ VІІ VІІІ
клас клас клас клас клас клас клас клас

10
10
ОУ
„Св.Св.Кирил и уче- учени- ниМетодий”,
с.Зараево
ци ци
ІІІІІ
13
ОУ „Христо
учеБотев”, с.Ломци
ници
15
ОУ „Антон
учеСтрашимиров”,
нис.Светлен
ци
ОУ „Св.Кл.
Охридски “,
гр.Попово

9
10
12
уче- уче- учени- ни- ници ци ци

IX
клас

X
ХІ
Неклас клас достиг

13
ученици

36
ученици

10
15
9
уче- уче- учени- ни- ници ци ци

23
ученици

14
10
10
14
12
уче- уче- уче- уче- учени- ни- ни- ни- ници ци ци ци ци
15
12
учеучениници
ци
„а“
11
ученици

ПГ „Христо
Ботев“,
гр.Попово

„а“ „а“
14
15
уче- учени- ници
ци

Общ
брой
ученици

82

66

27
ученици

93

7
ученици

313

14
ученици

286

2. За учебната 2020/2021г. утвърждава следните паралелки под минимума на
норматива за броя на учениците в защитена от държавата специалност от професии, както
следва:
Наименование на училището

IX клас

ПГСС „Никола Пушкаров“,
гр.Попово

защитен, „д“
8 ученици

X клас

ХІ
клас

Недостиг

Общ брой
ученици

1
ученик

435
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3. 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 2020/2021 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.
4. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Христо Ботев“ с.Ломци, ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ с.Зараево да се разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за
учебната 2020/2021 година, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
Колеги, имате ли въпроси? Въпроси? Да, г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Този абзац не трябва ли да отпадне сега, след като вече на нас ни дадоха таблица с
разпределение, така както каза г-жа Димитрова до 15ти, след 15ти те са вече разпределени, а
ние имаме абзац да се разпределят, а реално вече е свършено това нещо. Този абзац не би ли
следвало да отпадне?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Според г-жа Димитрова – НЕ. Честно не съм компетентен, затова давам думата на г-жа
Димитрова.
Дарина Димитрова - Директор дирекция „Хуманитарни дейности“
Г-н Димитров, това са средства, които още не са разпределени, защото още тече срока
за качване в системата, не е затворена изцяло системата и тогава, след като се разпределят на
Ломци, Зараево и по преценка вече нататък, то си има проценти в тази наредба може да
погледнете там, евентуално тогава вече. Така че ще звучи логично Вашето решение, не е
необходимо да се променя. То е действие, което ще последва след вземане на решението Ви
днес, резултат от Вашето решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-жо Димитрова. Г-н Димитров, съгласихте ли се?
Димитър Димитров – общински съветник
Да.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Подлагам на гласуване проекта за решение. Гласуването е ЯВНО. Който е
съгласен с така направеното предложение, Моля да гласува. Гласуваме ЗА. Комисиите не
ги ли чухме? Извинявам се, комисиите ги пропуснахме. Ако някой желае да каже нещо по
комисиите нещо конкретно, извън обсъждането, което направихме в зала. Заповядайте,
имате думата. Има ли някой от комисиите, който желае да каже нещо? Извинявам се
затова, че пропуснахме да дадем думата на председателя на „Комисия по Образование,
култура, вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков.
ГЛАСУВАМЕ ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 107
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 68, ал. 2-8, чл. 69 и чл. 63, ал. 3 от Наредба
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общинският съвет

РЕШИ
1. За учебната 2020/2021г. утвърждава в общинските училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка
/приложение № 7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование/ и слети паралелки,
както следва:
Наименование
на училището

І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ VІІ VІІІ
клас клас клас клас клас клас клас клас

10
10
ОУ
„Св.Св.Кирил и уче- учени- ниМетодий”,
с.Зараево
ци ци
ІІІІІ
ОУ „Христо
13
Ботев”, с.Ломци
ученици
15
ОУ „Антон
учеСтрашимиров”,
нис.Светлен
ци
ОУ „Св.Кл.
Охридски “,
гр.Попово

9
10
12
уче- уче- учени- ни- ници ци ци

IX
клас

X
ХІ
Неклас клас достиг

13
ученици

36
ученици

9
10
15
уче- уче- учени- ни- ници ци ци

23
ученици

14
10
10
14
12
уче- уче- уче- уче- учени- ни- ни- ни- ници ци ци ци ци
15
12
учеучениници
ци
„а“
11
ученици

ПГ „Христо
Ботев“,
гр.Попово

„а“ „а“
14
15
уче- учени- ници
ци

Общ
брой
ученици

82

66

27
ученици

93

7
ученици

313

14
ученици

286

2. За учебната 2020/2021г. утвърждава следните паралелки под минимума на
норматива за броя на учениците в защитена от държавата специалност от професии, както
следва:
Наименование на училището

IX клас

X клас

ХІ
клас

Недостиг

Общ брой
ученици

10

ПГСС „Никола Пушкаров“,
гр.Попово

защитен, „д“
8 ученици

1
ученик

435

3. 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 2020/2021 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.
4. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Христо Ботев“ с.Ломци, ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ с.Зараево да се разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за
учебната 2020/2021 година, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, колеги преминаваме нататък към следващата точка.
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3. Одобряване на оценки за продажба на общински имоти- земеделска земя, чрез
публичен търг.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря, г-н председател. По тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и подкрепяме проекто решението. Благодаря
Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попов
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. Уважаеми колежки и колеги с 4 гласа ЗА предлагаме на Вашето
внимание да подкрепите предложението за решение .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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. 49, ал. 1 и чл. 36, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

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

Имот №
57649.99.22
57649.112.144
57649.112.148
57649.112.145
57649.112.141
57649.112.339
57649.112.341
57649.112.555

Площ Кат
0.398
3
0.570
4
0.553
4
0.500
4
0.503
4
4
0.651
4
0.454
4
0.318

НТП
др.вид .з.земя
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
14195
394
10524
340
10526
330
10525
298
14187
300
14189
388
14190
271
14192
190

Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Имате ли въпроси. Не виждам. 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
2.
Бойко Радев Атанасов
3.
Валентин Стефанов Витанов
4.
Венетка Иванова Колева
5.
Георги Петров Георгиев
6.
Горан Иванов Цветков
7.
Денис Николаев Юлиянов
8.
Десислава Иванова Игнатова
9.
Димитър Иванов Тодоров
10.
Димитър Кънев Димитров
11.
Дончо Николаев Дончев
12.
Драгомир Анастасов Петров
13.
Емел Мустафова Расимова
14.
Златко Стефанов Иванов
15.
Ксения Василева Павлова
16.
Мариян Венциславов Бодев
17.
Найден Иванов Иванов
18.
Николай Цонев Черкезов
19.
Петранка Добрева Габровска
20.
Петър Велчев Лазаров
21.
Румен Георгиев Кьосев
22.
Румен Добрев Димитров
23.
Румен Стойчев Русев
24.
Севда Лазарова Ерменкова
25.
Сони Миленов Харизанов
26.
Стоян Петров Попвеличков
27.
Фатиме Алишева Реванска
28.
Хасан Ахмет Хасан
29.
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ

ЗА
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
ОТСЪСТВА
-

27
0
12

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 108
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. 49, ал. 1 и чл. 36, ал.1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
Начална тръжна
НМ
Имот №
Площ Кат
НТП
АОС цена лв/имот
Попово
57649.99.22
0.398
3
др.вид .з.земя 14195
394
Попово
57649.112.144
0.570
4
зем.тр. и отдих 10524
340
Попово
57649.112.148
0.553
4
зем.тр. и отдих 10526
330
Попово
57649.112.145
0.500
4
зем.тр. и отдих 10525
298
Попово
57649.112.141
0.503
4
зем.тр. и отдих 14187
300
Попово
57649.112.339
4
зем.тр.
и
отдих
0.651
14189
388
Попово
57649.112.341
4
зем.тр. и отдих 14190
0.454
271
Попово
57649.112.555
4
зем.тр. и отдих 14192
0.318
190
Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на
собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по съдебно решение за
землището на с.Дриново.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря, г-н Георгиев. Нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за 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“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря, единодушно с 4 гласа ЗА предлагаме на Вашето внимание да
подкрепите предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение има следния вид:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във с връзка §27, ал.
2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Дава съгласие, долуописаният имот :
НМ
Имот № по № по
Площ НТП Кат.
КККР
КВС
кв.м
с.Дриново 23738.51.2
051002 1069
нива
3

АОС

Местност

Корубоджак
АОС 11822 ,
вп.№71, том3/14г
да се предостави в собственост на наследниците на Дончо Алексиев Велков,б.ж. на
с.Дриново съгласно съдебно решение №57/11.04.1997г. на Поповски районен съд, за
възстановяване правото на собственост.

Колеги, въпроси имаме ли? Невиждам, добре, в такъв случай преминаваме към
гласуване. Гласуването е ПОИМЕННО.
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
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ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

27
0
14

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 109
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във с връзка §27, ал.
2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Дава съгласие, долуописаният имот :
НМ
с.Дриново

Имот № по
КККР
23738.51.2

№ по
КВС
051002

Площ НТП Кат.
кв.м
1069
нива
3

АОС

Местност

АОС 11822 ,
вп.№71, том3/14г

Корубоджак

да се предостави в собственост на наследниците на Дончо Алексиев Велков,б.ж. на
с.Дриново съгласно съдебно решение №57/11.04.1997г. на Поповски районен съд, за
възстановяване правото на собственост.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5. Прекратяване на съсобственост в УПИ X, кад.№129 от кв.25 по регулационния
план на с.Ломци, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта
на Общината.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря, г-н Георгиев. Нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за 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“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Уважаеми колежки и колеги, предлагам на вашето внимание да подкрепите
предложението за решение с 4 гласа ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение е следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от
ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
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1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на
съсобственост в УПИ Х, кад.№129 от кв.25 по регулационния план на с.Ломцш,
чрез продажба частта собственост на Общината по АОС 14 193/16.07.20г.,
представляваща 18 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към
гореописания Урегулиран поземлен имот на Давагнер Ян Берт.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в
размер на 50 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.
Въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е ПОИМЕННО.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
Андрей Стефанов Петков
2.
Бойко Радев Атанасов
3.
Валентин Стефанов Витанов
4.
Венетка Иванова Колева
5.
Георги Петров Георгиев
6.
Горан Иванов Цветков
7.
Денис Николаев Юлиянов
8.
Десислава Иванова Игнатова
9.
Димитър Иванов Тодоров
10.
Димитър Кънев Димитров
11.
Дончо Николаев Дончев
12.
Драгомир Анастасов Петров
13.
Емел Мустафова Расимова
14.
Златко Стефанов Иванов
15.
Ксения Василева Павлова
16.
Мариян Венциславов Бодев
17.
Найден Иванов Иванов
18.
Николай Цонев Черкезов
19.
Петранка Добрева Габровска
20.
Петър Велчев Лазаров
21.
Румен Георгиев Кьосев
22.
Румен Добрев Димитров
23.
Румен Стойчев Русев
24.
Севда Лазарова Ерменкова
25.
Сони Миленов Харизанов
26.
Стоян Петров Попвеличков
27.
Фатиме Алишева Реванска
28.
Хасан Ахмет Хасан
29.
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 110
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от
ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост
в УПИ Х, кад.№129 от кв.25 по регулационния план на с.Ломцш, чрез продажба
частта собственост на Общината по АОС 14 193/16.07.20г., представляваща 18
кв.м. дворно място придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран
поземлен имот на Давагнер Ян Берт.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в
размер на 50 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване
на всички дължими плащания от съсобственика.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Попово за 2020г. – имоти в регулация и одобряване
на цена за продажба на земя частна общинска собственост на собственик на законно
построена сграда.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря, г-н Георгиев. Нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря, г-н председател, уважаеми колежки и колеги, предлагам на вашето
внимание да подкрепите предложението за решение с 4 гласа ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви.
Предложението за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2020год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ III – 9 от кв.1 по регулационния план на с.Кардам
17

2.Определя продажна цена на УПИ III кад.№ 9 от кв.1 по регулационния план
на с.Кардам с площ 550 кв.м., собственост на Община Попово по 164/05.02.1998г. в
размер на 2 471.40 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба да стане след извършване на всички
дължими плащания от Галя Матеева Стефанова.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси? Имаме ли въпроси? Не. Добре, преминаваме към гласуване, гласуването
е отново 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.

Гласуваме ПОИМЕННО:
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
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

25
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 111
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2020год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ III – 9 от кв.1 по регулационния план на с.Кардам
2.Определя продажна цена на УПИ III кад.№ 9 от кв.1 по регулационния план
на с.Кардам с площ 550 кв.м., собственост на Община Попово по 164/05.02.1998г. в
размер на 2 471.40 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба да стане след извършване на всички
дължими плащания от Галя Матеева Стефанова.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика” д-р Румен Русев.
Д-р Румен Русев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков.
Стоян Попвеличков – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Попвеличков. Колеги, проекта за решение по тази точка има
следния вид:
На основание на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17,
ал.1,т.6 и т.10 и чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1,т.6 и т.10 и
чл.20 от ЗМСМА
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Процедура
BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, за финансиране на проект „ОБОСОБЯВАНЕ НА ДЕТСКИ
КЪТ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОПОВО”, на обща стойност до 150 000 лева.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси? Имаме ли въпроси? Заповядайте.
Десислава Игнатова - общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми колеги, бих
искала да попитам какво ще е времетраенето на тази процедура и как ще се осигури
устойчивост след приключване на периода, за който тя е подписана?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-жо Георгиева?
Йорданка Георгиева – ръководител Звено „Програми, проекти, бизнес и връзки с
обществеността“
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, срока на
дейностите по насоките за кандидатстване е 18 месеца, като имаме задължение за още 6
месеца след това да финансираме дейността.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Допълнителни, уточняващи въпроси? Стана ли ясно? Някакви други въпроси? Не
виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е ЯВНО,
който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 112
На основание на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17,
ал.1,т.6 и т.10 и чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1,т.6 и т.10 и
чл.20 от ЗМСМА
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Процедура
BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, за финансиране на проект „ОБОСОБЯВАНЕ НА ДЕТСКИ
КЪТ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОПОВО”, на обща стойност до 150 000 лева.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Сключване на допълнително споразумение към договор за възлагане на
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско
имущество "МБАЛ – Попово" ЕООД
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика” д-р Румен Русев.
Д-р Румен Русев – общински съветник
Благодаря. Нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя
предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта
за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. С четири гласа ЗА предлагаме да подкрепите предложението за
решение, както е изложено в докладната то е законосъобразно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков.
Стоян Попвеличков – общински съветник
Благодаря. Нашата комисия е с положително становище, с 4 гласа ЗА и 1
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Попвеличков.
А сега ми позволете да зачета проекта за решение по тази точка. Проекта за решение е има
следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закон за
лечебните заведения, Общинският съвет

РЕШИ
1. Да бъде подновен договора за възлагане на управлението на еднолично дружество
с ограничена отговорност с общинско имущество на "МБАЛ – Попово", сключен на
6.10.2017г. между Община Попово и Йовчо Янков Яков за период от три години,
считано от 10.10.2020г.
2. Възлага на кмета на община Попово да сключи допълнително споразумение
към договора за възлагане управление на "Многопрофилна болница за активно
лечение – Попово" ЕООД.
Това е проекта за решение по тази точка, имате думата за въпроси. Г-н Яков е тук.
Заповядайте г-н Димитров.
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Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам следния въпрос към г-н Яков, понеже тука ние ще го гласуваме, ама той
дали е съгласен да му удължат допълнителното споразумение, затова е хубаво да го чуем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разбира се. Г-н Яков, съгласен ли сте да ви бъде удължен с още три години
договора за управление?
Йовчо Яков – управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Уважаеми дами и господа, благодаря за доверието, което ми бяхте предоставили
преди три години и считам, че не съм Ви подвел по някакъв начин. Здравното заведение
върви добре напред, има доста проблеми, като най големия проблем са кадрите, но в друго
отношение сме добре. Аз смятам, че все още имам сили, ако Вие сте съгласни да
продължа да управлявам „МБАЛ – Попово“. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Яков. Мисля, че ясно заяви желанието си, а от нас зависи да му
удължим с още три години договора за управление. Имаме ли други въпроси към г-н Яков
или предложения в решението? Невижда. Добре, в такъв случай преминаваме към
гласуване, гласуването по тази точка е ПОИМЕННО.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
Андрей Стефанов Петков
2.
Бойко Радев Атанасов
3.
Валентин Стефанов Витанов
4.
Венетка Иванова Колева
5.
Георги Петров Георгиев
6.
Горан Иванов Цветков
7.
Денис Николаев Юлиянов
8.
Десислава Иванова Игнатова
9.
Димитър Иванов Тодоров
10.
Димитър Кънев Димитров
11.
Дончо Николаев Дончев
12.
Драгомир Анастасов Петров
13.
Емел Мустафова Расимова
14.
Златко Стефанов Иванов
15.
Ксения Василева Павлова
16.
Мариян Венциславов Бодев
17.
Найден Иванов Иванов
18.
Николай Цонев Черкезов
19.
Петранка Добрева Габровска
20.
Петър Велчев Лазаров
21.
Румен Георгиев Кьосев
22.
Румен Добрев Димитров
23.
Румен Стойчев Русев
24.
Севда Лазарова Ерменкова
25.
Сони Миленов Харизанов
26.
Стоян Петров Попвеличков
27.
Фатиме Алишева Реванска
28.
Хасан Ахмет Хасан
29.
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ

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

26
0
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 113
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закон за
лечебните заведения, Общинският съвет

РЕШИ
1. Да бъде подновен договора за възлагане на управлението на еднолично дружество
с ограничена отговорност с общинско имущество на "МБАЛ – Попово", сключен на
6.10.2017г. между Община Попово и Йовчо Янков Яков за период от три години,
считано от 10.10.2020г.
2. Възлага на кмета на община Попово да сключи допълнително споразумение
към договора за възлагане управление на "Многопрофилна болница за активно
лечение – Попово" ЕООД.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да пожелаем на г-н Яков от името на целия общински съвет да ни приведете през
тази не лека криза с КОВИД 19 Вашето заведение пък и града, така че да почувстваме
възможно най малко проблемите от тази пандемия. Пожелавам Ви успех и съвместно
трябва хубаво да помислим за кадрите. Това е въпрос, който е много интересен и отдавна
стои на дневен ред.
Йовчо Яков – управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Благодаря за доверието, мисля че няма да Ви разочаровам, след като имам такъв
общински съвет и такава кметска администрация, която през цялото време ми е помагала,
предполагам че ще продължи да помага и следващите три години. Мисля че ще се
справим. Благодаря още веднъж и приятна работа.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Разглеждане на молби от граждани за отпускане на помощ от Общински съвет
Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на д-р Русев да списъка.
Румен Русев – общински съветник
На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби и отпусна следните
помощи:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
Юмгюсюн Шевкетова Арифова
Ерменка Кръстева Евлогиева
Сергей Михайлов Карамфилов
Магда Надкова Стефанова
Мария Колева Маринова
-

200 лв.
150 лв.
150 лв.
100 лв.
200 лв.
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Иванка Белчева Илиева
Севдалин Ганчев Маринов
Фатме Исуфова Ахмедова
Анелия Николова Иванова
Невин Нежатинова Нихатова
Юнзиле Асанова Хасанова

-

200 лв.
100 лв.
50 лв.
150 лв.
100 лв.
100 лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
Иванка Манчева Иванова
Емил Мирчев Евтимов
Жулиета Иванова Лазарова
Тодорка Костова Симеонова
Общо дадени 1500 лева, остатъка е 2230 лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Русев. Колеги,
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 Русев
граждани.

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
Юмгюсюн Шевкетова Арифова
Ерменка Кръстева Евлогиева
Сергей Михайлов Карамфилов
Магда Надкова Стефанова
Мария Колева Маринова
Иванка Белчева Илиева
Севдалин Ганчев Маринов
Фатме Исуфова Ахмедова
Анелия Николова Иванова
Невин Нежатинова Нихатова
Юнзиле Асанова Хасанова
-

200 лв.
150 лв.
150 лв.
100 лв.
200 лв.
200 лв.
100 лв.
50 лв.
150 лв.
100 лв.
100 лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
Иванка Манчева Иванова
Емил Мирчев Евтимов
Жулиета Иванова Лазарова
Тодорка Костова Симеонова

Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 114
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:
Юмгюсюн Шевкетова Арифова
Ерменка Кръстева Евлогиева
Сергей Михайлов Карамфилов
Магда Надкова Стефанова
Мария Колева Маринова
Иванка Белчева Илиева
Севдалин Ганчев Маринов
Фатме Исуфова Ахмедова
Анелия Николова Иванова
Невин Нежатинова Нихатова
Юнзиле Асанова Хасанова
-

200 лв.
150 лв.
150 лв.
100 лв.
200 лв.
200 лв.
100 лв.
50 лв.
150 лв.
100 лв.
100 лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
Иванка Манчева Иванова
Емил Мирчев Евтимов
Жулиета Иванова Лазарова
Тодорка Костова Симеонова
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма постъпили питания към момента. Някой желае ли нещо да каже във връзка
със сесията или нещо друго? Г-н Петков, заповядайте.
Андрей Петков – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми зам. Кметове, колеги, моето предложение е
такова, отнася се до един ветрозащитен пояс, намира се между ул. „Бели брези“ и нива на
г-н Вълкарев. Същата е залесена преди време с тополи, останали са около 60 дървета,
другите са изсъхнали, представлявали са интерес преди време като дървесина. Според мен
има около 250 кубика материал, който може да се оползотвори от страна на общината,
мисля че е общинска собственост. Проверил съм цената към миналата година е била 100
лева на кубик, следват едни 20 хиляди лева, които могат да бъдат оползотворени и да
влязат по сметките на общината. Моето предложение е да се огледа от специалист, който
разбира и да даде мнение. Г-н Дюкенджиев го няма тук, той може да каже нещо да
допълни, но мисля че е добре да се обърне внимание и да се провери това. Също и след
това, ако стане факт да се премине и към залесяване, да не се изоставя това място. Това е.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петков. Аз мисля, че предложението е по скоро към екологията.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово
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Нашите специалисти ще се запознаят, ще видят законовите възможности и ще Ви
информираме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петков за предложението и за будната съвест. Други желания за
изказвания? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз това, което започнахме със Вас в точката за отчета за 2019г., става въпрос за
сметосъбирането. Договора изтече на 3ти септември да караме сметта в Омуртаг, просто
да ни кажете какво се случва с това сметосъбиране в града, защото нашите съграждани
така, усмихвайки се казват, че сме започнали от боклука да правим тухли. Вярно ли е това
нещо?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тухли? Аз не съм запознат с такова нещо.
Димитър Димитров – общински съветник
Ако може някой от общината да ми отговори какво се случва, какво става с
площадката в края на града, вървеше обществена поръчка, докъде стигна, изобщо какво се
случва?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разбрах. Може ли някой да отговори? Аз не съм компетентен по тази тема, нямам
възможност да отговоря. Има ли някой, който е подготвен по този въпрос да отговори?
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово
Имаме обявена обществена поръчка, вървят оценки, доколкото съм запозната, даже
вчера имахме проблеми със системата. Знаете вече електронно се извършват търговете по
ЗОП. А по отношение на това, какво се случва в момента, знаете че имаме сключен
договор с инсталацията в област Варна която е и там се извозват отпадъците на този етап.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Значи все пак тухли не се правят, извозват се.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово
Нямам такава информация да има такава възможност и да се прави.
Димитър Димитров – общински съветник
Страшно е, ако г-жа Божанова няма информация какво се случва в града със
сметта. Г-н Трифонов, Вие сте по запознат, Вие да кажете нещо?
Трифон Трифонов – зам. Кмет на община Попово
Съжалявам, няма да кажа нищо. Този въпрос е към Кмета, аз не съм Кмет и второ
ако имаше писмен въпрос щяхме да подготвим компетентен отговор на въпроса Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Доколкото бяхме в състояние отговорихме. Г-н Димитров, ако наистина
желаете подробен отговор….
Димитър Димитров – общински съветник
Ей сега се качваме в моята кола и Ви водя да видите какво се случва. Ще ви
настръхне косата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това в Керамична?
Димитър Димитров – общински съветник
Да. Качваме се сега и Ви водя там. Така, че сега г-жа зам. Кмета може да не знае,
ама г-н Трифонов твърде добре знае. Аз не съм ходил там, ама той ходи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Между другото тя тази площадка в Керамична е собственост на някого, той ако
допуска нещо такова? Не би трябвало, най малкото не би трябвало да се допуска такова
нещо, ако има наистина.
Димитър Димитров – общински съветник
Там претоварва в момента, за да кара във Варна.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Няма.
Добре, ако няма други въпроси позволете ми да закрия единадесетото заседание на
ОбС Попово! Благодаря Ви.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Протоколист Мл. Експерт ОбС:

................................................
/ С. Георгиева /
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