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ПРОТОКОЛ № 15
Днес, 28.01.2021 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе ПЕТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово мандат 2019 –
2023 г..
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добро утро колеги, позволете ми преди да започнем по същество днешното заседание,
предполагам че всички вече сте разбрали, че скоропостижно ни напусна нашият колега
общински съветник от групата на ПП ГЕРБ – адвокат Румен Кьосев. Нека с едноминутно
мълчание да почетем паметта му. Моля, всички да станат!
Благодаря ви! Нека да го запомним с добро и да е светла паметта му! Поради така
създалите се обстоятелства и за да попълним състава на Общински съвет, давам думата на
председателя на Общинска избирателна комисия Попово – Иван Цонев, за да обяви името на
следващия по ред в листата на ПП ГЕРБ общински съветник и да му връчи удостоверението.
Иван Цонев – председател на ОИК Попово
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, от името на общинска
избирателна комисия Попово искам да ви запозная с наше удостоверение за избран общински
съветник. На основание чл. 87 ал. 1 т. 26 и чл. 453 ал. 5 от изборния кодекс, номер 30 от
22.01.2021г. ОИК Попово удостоверява, че с решение № 341 от 22.01.2021г. е обявен за избран
за общински съветник в община Попово, издигнат от ПП ГЕРБ г-н Тодор Стефанов Тодоров.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров, заповядайте да Ви връчат удостоверението. Ако обичате да останете.
Моля, всички да станат! Г-н Тодоров, моля повтаряйте след мен:

“Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на
страната и във всичките си действия да се
ръководя от интересите на гражданите от
Община ПОПОВО и да работя за тяхното
благоденствие”
ЗАКЛЕХ СЕ!

Благодаря г-н Тодоров, пожелавам ви успех в работата. Може да заемете мястото си.
Първо подпишете клетвеният лист и после може да участвате в заседанието.
Тодор Тодоров – общински съветник
Искам да кажа само няколко думи. Съжалявам за начина по който влизам в Общинския
съвет. Безкрайно много тъгувам за загубата на Румен Кьосев, един прекрасен човек, един
перфектен юрист и човек с изразена гражданска позиция. Изказвам съболезнования на
близките.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, продължаваме по същество.
Моля за проверка на кворума – 26 общински съветника присъстват на днешното
заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, откривам петнадесето заседание на
ОбС Попово.
На заседанието присъстват Кмета на общината Д-р Веселинов, и представители на
общинска администрация.
Уведомление за отсъствие е постъпило от общинския съветник Сони Харизанов.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 11 точки. В
изпълнение на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА е изготвен документ, съгласно който Кметът на
Община Попово представя годишен отчет за изпълнението на разработената от него програма
за изпълнение: „ Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Попово през
мандат 2019-2023г. за периода 01.01.2020 – 31.12.2020г.“ . Раздаден ви е на диск или по
електронна поща. Би трябвало да сте се запознали с него.
Има постъпило едно питане от общинския съветник Димитър Димитров относно
транспортна схема в общината, на което надявам се ще бъде отговорено.
И така, предлагам на вашето внимание проекта за дневен ред на днешното заседание:
1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2021 г.
2. Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, за общо и
индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година в съответствие с условията за
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
3. Одобряване на цена за продажба на земя частна общинска собственост на
собственик на законно построена сграда.
4 .Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.92.22 по кадастрална карта/кк/ на землище
гр.попово с цел промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди и
обединяването му с пи с идентификатори 57649.92.5 и 57649.89.5.
5. Одобряване на решение за откриване на процедура за концесия за строителство
за язовир Осиково, с. Осиково, общ. Попово.
6. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2021 година.
7. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
8. Създаване на нова услуга „Асистентска подкрепа „ , държавно-делегирана
дейност.
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9.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.07.2020 – 30.12.2020 година.
10. Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Попово съгласно
чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме : ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

- 28
-0
-0

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2021 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря.Уважаеми г-н председател, уважаеми Кмет на община Попово, уважаеми
колеги общински съветници, уважаеми представители на общинска администрация,
нашата комисия проведе на 25.01 заседание в пълен състав от 11 часа и след като
разгледахме точката, въпросите които зададохме към служителите от общинска
администрация и разясненията които получихме, с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря ви, г-жо Колева.
Дончо Дончев – общински съветник
Обявявам конфликт на интереси.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
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1.Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2021 г.
2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.
Имате думата за коментари, предложения, въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам.
Добре, преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с
така направеното предложение за решение, моля да гласува. Гласуваме ЗА.

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Един в конфликт на интереси.
Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 138
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотитеобщинска собственост за 2021 г.
2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.

Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2. Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, за общо и
индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година в съответствие с условията за
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, по тази точка материалите бяха разгледани обстойно и
разяснени от представители на общинска администрация и с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение. Благодаря.
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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. Уважаеми Д-р Веселинов Кмет на Община Попово, уважаеми г-н
Георгиев председател на ОбС, уважаеми г-н Трифонов зам. Кмет на Община Попово,
уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги нашата
комисия на 26ти от 10 часа вторник, в пълен състав разгледа отправените ни докладни
записки и конкретно по точка втора, предлагаме на вашето внимание с пет гласа ЗА да
подкрепите предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Иванов. Уважаеми колеги, решението по тази точка е доста
обемисто, желаете ли да не го чета, да го приемем по текста, по който е предложено в
писмен вид. Добре. В такъв случай ще зачета само основанията за приемане на това
решение:
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3,
чл. 37о , ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 98, ал. 4 от
ППЗСПЗЗ, чл. 33 ал. 1 от НСУППОПМ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема годишен план за паша:
- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2021/22год с цел намаляване
на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели, дава
съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните
сдружения, отглеждащи животни в община Попово.
-При охрастени пасища, мери и ливади да се прилага т.н. целенасочена паша в
началото на вегетацията
-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват
съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”.
- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на
общинските пасища, мери и ливади в размер на 28 706.889 дка, съгласно
Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и
ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 319.552 дка за
отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право
имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни
селскостопански животни/ /Приложение №3/
- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен
рогат добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски
стопани, ползващи затревени площи(пасища, мери и ливади), са длъжни да ги
поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар
(ЖЕ/ха)
2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери,пасища и
ливади:
Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от
кметовете и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и
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администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е
необходимо сключване на договори.
3. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и
ливади от местното население за паша на притежаваните от тях животни.
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно
необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите,пасищата и
ливадите.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата,
мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние.
4. Ползвателите на общински мери, пасища и ливади са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери и ливади в
срок ;
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно
предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични
норми и противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата, мерите и
ливадите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и
водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване,
да не употребяват неразрешени химически препарати и торове;
- да не унищожават единични и групи дървета.
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите по т.2, определени за индивидуално
ползване се обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ.
6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и
след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от
правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок
от 5 стопански години.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Списъци с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение
№1/.
2.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по
населени места за общо ползване. / Приложение № 2 /
3.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по
населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 /

Имате думата за коментари, предложения по отношение на предложението за
решение. Някой ще направи ли коментар? Щом няма преминаваме към гласуване,
гласуването по тази точка е поименно.

Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов

ЗА
ЗА
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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.

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 Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

-

28
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 139
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о ,
ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 98, ал. 4 от
ППЗСПЗЗ, чл. 33 ал. 1 от НСУППОПМ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема годишен план за паша:
7

- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2021/22год с цел намаляване
на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели, дава
съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните
сдружения, отглеждащи животни в община Попово.
-При охрастени пасища, мери и ливади да се прилага т.н. целенасочена паша в
началото на вегетацията
-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват
съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”.
- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на
общинските пасища, мери и ливади в размер на 28 706.889 дка, съгласно
Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и
ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 319.552 дка за
отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право
имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни
селскостопански животни/ /Приложение №3/
- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен
рогат добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски
стопани, ползващи затревени площи(пасища, мери и ливади), са длъжни да ги
поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар
(ЖЕ/ха)
2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери,пасища и
ливади:
Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от
кметовете и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е
необходимо сключване на договори.
3. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и
ливади от местното население за паша на притежаваните от тях животни.
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно
необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите,пасищата и
ливадите.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата,
мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние.
4. Ползвателите на общински мери, пасища и ливади са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери и ливади в
срок ;
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно
предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични
норми и противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата, мерите и
ливадите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и
водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване,
да не употребяват неразрешени химически препарати и торове;
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- да не унищожават единични и групи дървета.
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите по т.2, определени за индивидуално
ползване се обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ.
6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и
след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от
правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок
от 5 стопански години.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Списъци с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение
№1/.
2.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по
населени места за общо ползване. / Приложение № 2 /
3.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по
населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 /

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.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
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, по тази точка нашата комисия с пет гласа предлагаме да
подкрепите 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
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет,
уважаеми г-н зам. Кмет и уважаеми служители на общинска администрация, колежки и
колеги, нашата комисия заседава вчера в 10 часа в тази зала и в пълен състав с четири
гласа ЗА и нула Против и нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 пет гласа ЗА предлагаме на вниманието на общинските съветници да
подкрепят предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, предложението за решение по тази точка има следния вид:
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На основание 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.Определя продажна цена на УПИ ХI от кв.46 по регулационния план на
с.Медовина с площ 1 000 кв.м., собственост на Община Попово по АОС 1152/12.01.2005г.
в размер на 6 500 лева. Цената е без ДДС.
2.Сключването на договор за продажба да стане след извършване на всички дължими
плащания от Георги Венциславов Атанасов.
Въпроси?Имаме ли? Не виждам, 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 Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

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
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
6
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 140
На основание 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.Определя продажна цена на УПИ ХI от кв.46 по регулационния план на
с.Медовина с площ 1 000 кв.м., собственост на Община Попово по АОС 1152/12.01.2005г.
в размер на 6 500 лева. Цената е без ДДС.
2.Сключването на договор за продажба да стане след извършване на всички дължими
плащания от Георги Венциславов Атанасов.

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.92.22 по кадастрална карта/кк/ на
землище гр.попово с цел промяна на предназначение на земеделска земя за
неземеделски нужди и обединяването му с пи с идентификатори 57649.92.5 и
57649.89.5
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство,
архитектура и нормативна уредба“
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. Уважаеми колежки и колеги, приветстваме така внесената докладна
записка за инвестиционни намерения и с пет гласа ЗА предлагаме на вниманието да
подкрепите предложението за решение. Да преотредим имот земеделска земя за
неземеделски нужди. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Иванов. За да стане ясно на слушателите става дума за
инвестиционно намерение на една от големите фирми на територията на Община Попово
– „Ойропак“ ЕООД, които разширяват своята производствена база.
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124 б, ал. 1
от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава изработване на Подробен устройствен планПлан за застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори
57649.92.5/отреден по ПЗ за „силозна база, складове и преработвателно предприятие“,
Урбанизирана територия/, 57649.89.5 /отреден по ПЗ за „силозна база, складове и
преработвателно предприятие“, Урбанизирана територия/ и за поземлен имот с
идентификатор 57649.92.22/НТП- за друг вид земеделска земя, земеделска територия/ по
кадастрална карта на землище гр.Попово, ведно с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди за имота.
2. Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване и Канализация“ ООД,
гр.Търговище.
3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти
с идентификатори 57649.92.5, 57649.89.5 и 57649.92.22 по кадастрална карта на землище
гр.Попово.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание и скица на имота
Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай гласуваме. Гласуването е явно.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема!

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 141
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5
и чл. 124 б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Общински съвет Попово разрешава изработване на Подробен устройствен планПлан за застрояване за обединяване на поземлени имоти с идентификатори
57649.92.5/отреден по ПЗ за „силозна база, складове и преработвателно предприятие“,
Урбанизирана територия/, 57649.89.5 /отреден по ПЗ за „силозна база, складове и
преработвателно предприятие“, Урбанизирана територия/ и за поземлен имот с
идентификатор 57649.92.22/НТП- за друг вид земеделска земя, земеделска територия/ по
кадастрална карта на землище гр.Попово, ведно с промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди за имота.
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2. Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване и Канализация“ ООД,
гр.Търговище.
3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти
с идентификатори 57649.92.5, 57649.89.5 и 57649.92.22 по кадастрална карта на землище
гр.Попово.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание и скица на имота
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5. Одобряване на решение за откриване на процедура за концесия за строителство за
язовир Осиково, с. Осиково, общ. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, по тази точка нашата комисия с пет гласа подкрепяме
проекта за решение. Благодаря.
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 пет гласа ЗА предлагаме на вашето вниманието, общинските
съветници да подкрепите предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, мисля че отново за предпочитане е да не чета целия текст, тъй
като е доста обемист. Ще зачета само основанията. Основанието е следното:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 2 т. 1, чл. 71 ал. 1 във
връзка с ал. 3, чл. 72 и чл. 73 от Закона за концесиите, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Откривам процедура за определяне на концесионер на концесия за
строителство на язовир Осиково, с. Осиково, Община Попово и възлагам на Кмета
да проведе процедурата, както следва:

1.1.Обектът на концесия включва: Язовир и прилежащите към него имоти и
съоръжения, находящ се в землището на с. Осиково, община Попово, публична общинска
собственост, състоящ се от: Поземлени имоти с идентификатори:
- 54208.6.100, с площ 21 616 кв. м. съгласно Скица № 15-567671-01.07.2020 г. и с
АОС № 2648/10.02.2000 г. вписан под № 99 том V, парт.21, вх. рег. 2101/14.03.2008 г., нот.
дело № 929/08 г. в Служба по вписванията - гр. Попово
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- 54208.6.98, с площ 8 472 кв. м. съгласно Скица № 15-638940-20.07.2020 г. и АОС
№ 9780/15.03.2011 г., вписан под № 6, том V, ИП 36907 том DON 798/11 г., вх. рег.
1576/06.04.2011 г. в Служба по вписванията - гр. Попово,
-54208.6.101, с площ 3 917 кв. м. съгласно Скица № 15-775499-25.08.2020 г. и АОС
№ 14197/09.09.2020 г. вписан под № 2913/14.09.2020 г., Акт № 22 том VIII, дело № 1416,
том 372 стр. 34 в Служба по вписванията - гр. Попово,
- 54208.5.904, с площ 11 246 кв. м. съгласно Скица № 15-646524-21.07.2020 г. и
АОС № 14194/21.07.2020 г вписан под Вх. рег. № 2485/22.07.2020 г., Акт № 142 том II,
дело № 1136/2020, ИП 99495 в Служба по вписванията - гр. Попово по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Осиково, община Попово
Според предмета си концесията е за строителство и включва:
Основният предмет на концесията включва стопанисване и техническа
експлоатация, текущо поддържане на язовира и свързаните с него съоръжения в
технически изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със
собствени средства и на свой риск от концесионера. При осъществяване на концесионната
дейност концесионерът се задължава при констатиране на техническа неизправност на
язовирната органи стена и/или съоръженията към нея, както и на отделни части или
елементи от стената и съоръженията на язовир Осиково, от собственика или компетентни
органи, да извършва ремонтно възстановителни работи и изпълнение на строителство по
чл. 7 ал. 2 от Закона за концесиите, до възстановяване на съоръженията в изправно
състояние. Концесионерът има право да извършва стопански дейности, които не променят
предназначението на обекта и неговите функции като елемент от системата на
хидромелиоративните съоръжения в региона, не увреждат неговите елементи, не са
свързани с опасности за околната среда, човешкото здраве и имуществото на други лица и
не са забранени от действащото законодателство - рибовъдство, напояване, индивидуален
и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност.
3.
Икономическите оператори, чрез възложената концесия за строителство на
общинския язовир, имат възможността да извършват тези стопански дейности, само при
условие, че поемат ангажимента да гарантират текущо техническо поддържане на язовира
и неговата безопасност.
4.
Определя срок на концесията - 25 /двадесет и пет/ години.
2.

Конкретно определеният срок от 25 години за концесията е съобразен с вида и
техническите и ресурсни особености на обекта на концесията, и с времето, което е
необходимо на концесионера за изпълнение на инвестиционната програма за поддържане
на обекта в експлоатационна годност.
4.1. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния

договор.
4.2. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му или от
датата, която е посочена в него.

4. Концесионно възнаграждение - Съгласно чл. 33, ал. 2
от ЗК при концесия за ползване и когато обектът на концесията е общинска собственост,
както е в конкретния случай, винаги се дължи концесионно възнаграждение, което
концесионерът заплаща на концедента. Еднократното концесионно възнаграждение и
годишното концесионно възнаграждението се определя въз основа на офертата на
участника, обявен за концесионер:
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4.1.
Еднократно годишно концесионно възнаграждение е в размер на 1200
/хиляда и двеста/ лева без ДДС. Еднократното концесионно възнаграждение се заплаща по
сметка на Община Попово по начин, както следва:

- В 3 месечен срок, считано от датата на подписване на договора за концесия и е
дължимо за първата година от срока на договора за концесия.
4.2.
Минимално годишно концесионно възнаграждение в размер на 1200
/хиляда и двеста/ лева без ДДС, което се заплаща от концесионера по сметка на Община
Попово подлежи на ежегодна индексация с положителния индекс на инфлацията за
предходната година обявен от НСИ, в срокове, както следва:

- За всяка следваща година от срока на концесията годишното концесионно
възнаграждение се заплаща до 30.06. на съответната година.
При забава в плащането на концесионното възнаграждение, концесионерът дължи
лихва в размер на законната лихва изчислена върху размера на забавената вноска.
5.
Начин на определяне на концесионера - чрез провеждане на открита
процедура по реда на глава III от Закона за концесиите (ЗК). Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗК
всяка концесия за ползване се определя като концесия без трансграничен интерес, а за
концесиите без трансграничен интерес определянето на концесионер се извършва
единствено чрез открита процедура /виж чл. 52, ал. 2 от ЗК/. Откритата процедура се
провежда на един етап, в който икономическият оператор подава едновременно
заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне. Използвайки тази
процедура в максимална степен ще бъдат защитени правата и законните интереси както
на концедента, така и на всеки един участник в нея. В условията на открита процедура
всички заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие. Същевременно се
създава възможност да бъде определен най-добрият концесионер, при спазване
изискването на закона
за избор на икономически най-изгодната предложена от
кандидатите оферта.
6.
На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за концесиите, процедурата за определяне
на концесионер да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината, в
срок до три работни дни от издаване на настоящото решение за откриване на процедурата,
като действията на комисията са съобразно нормативните изисквания, посочени в раздел
VIII, глава трета от ЗК. Със заповедта за назначаване на комисията концедентът определя
едно или повече длъжностни лица, които подпомагат комисията технически и
осъществяват обмен на информация с икономическите оператори, кандидатите или
участниците, както и един или повече консултанти, които подпомагат комисията
експертно, и лице с осигурен достъп до Националния концесионен регистър, което
открива и поддържа партидата на процедурата.
7.
Одобрявам:
7.1.
Обявление за откриване на процедурата;
7.2.
Документация на концесията.
8.
Приложимо право по отношение на концесията е българското.
9.
Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие - спорът се решава по съдебен ред.
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Въпроси? Заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – Общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, аз имам един
въпрос. Запознах се обстойно с материалите и това, което ни е предоставено на диск и се
сблъсках с нещо, което смятам че не е нормално или не е догледано. Чета ви проект на
договор за концесия: „Днес две хиляди и коя година в град Дряново, между страните
община Попово и еди кой си“, не знам това грешка ли е или си харесахме област Габрово
и от там си преписваме, от Габрово, от Севлиево, от Дряново си преписваме договорите.
Не може по този начин да ни се дават материали, в които не е догледано изобщо това.
Преписано днес в град Дряново. Така ли ще го предоставиме?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това от диска ли го извадихте?
Димитър Димитров – Общински съветник
Да.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Най-вероятно е грешка. Кой може да отговори? Г-н Маринов? Да се чете град
Попово! Добре. Трябва наистина да се внимава.
Мариян Маринов – общинска администрация
Искам да кажа на уважаемите общински съветници, че това е може би една от
първите процедури в България. Имаше промени, на миналата сесия ви предложихме да я
прехвърлим за тази година с нов план за концесиите. Нещо когато са работили юристите,
нормално е да се взаимства от други места. Това е една от първите такъв вид концесии и
процедури, които се провеждат на база на промените в закона. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Маринов. Други въпроси има ли?
Не виждам. Добре, в такъв случай 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 Добрев Димитров
22.
Румен Стойчев Русев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
16

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 142
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 2 т. 1, чл. 71 ал. 1 във
връзка с ал. 3, чл. 72 и чл. 73 от Закона за концесиите, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Откривам процедура за определяне на концесионер на концесия за
строителство на язовир Осиково, с. Осиково, Община Попово и възлагам на Кмета
да проведе процедурата, както следва:
1.1.Обектът на концесия включва: Язовир и прилежащите към него имоти и
съоръжения, находящ се в землището на с. Осиково, община Попово, публична общинска
собственост, състоящ се от: Поземлени имоти с идентификатори:
- 54208.6.100, с площ 21 616 кв. м. съгласно Скица № 15-567671-01.07.2020 г. и с
АОС № 2648/10.02.2000 г. вписан под № 99 том V, парт.21, вх. рег. 2101/14.03.2008 г., нот.
дело № 929/08 г. в Служба по вписванията - гр. Попово
- 54208.6.98, с площ 8 472 кв. м. съгласно Скица № 15-638940-20.07.2020 г. и АОС
№ 9780/15.03.2011 г., вписан под № 6, том V, ИП 36907 том DON 798/11 г., вх. рег.
1576/06.04.2011 г. в Служба по вписванията - гр. Попово,
-54208.6.101, с площ 3 917 кв. м. съгласно Скица № 15-775499-25.08.2020 г. и АОС
№ 14197/09.09.2020 г. вписан под № 2913/14.09.2020 г., Акт № 22 том VIII, дело № 1416,
том 372 стр. 34 в Служба по вписванията - гр. Попово,
- 54208.5.904, с площ 11 246 кв. м. съгласно Скица № 15-646524-21.07.2020 г. и
АОС № 14194/21.07.2020 г вписан под Вх. рег. № 2485/22.07.2020 г., Акт № 142 том II,
дело № 1136/2020, ИП 99495 в Служба по вписванията - гр. Попово по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Осиково, община Попово
Според предмета си концесията е за строителство и включва:
2.
Основният предмет на концесията включва стопанисване и техническа
експлоатация, текущо поддържане на язовира и свързаните с него съоръжения в
технически изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със
собствени средства и на свой риск от концесионера. При осъществяване на концесионната
дейност концесионерът се задължава при констатиране на техническа неизправност на
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язовирната органи стена и/или съоръженията към нея, както и на отделни части или
елементи от стената и съоръженията на язовир Осиково, от собственика или компетентни
органи, да извършва ремонтно възстановителни работи и изпълнение на строителство по
чл. 7 ал. 2 от Закона за концесиите, до възстановяване на съоръженията в изправно
състояние. Концесионерът има право да извършва стопански дейности, които не променят
предназначението на обекта и неговите функции като елемент от системата на
хидромелиоративните съоръжения в региона, не увреждат неговите елементи, не са
свързани с опасности за околната среда, човешкото здраве и имуществото на други лица и
не са забранени от действащото законодателство - рибовъдство, напояване, индивидуален
и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност.
3.
Икономическите оператори, чрез възложената концесия за строителство на
общинския язовир, имат възможността да извършват тези стопански дейности, само при
условие, че поемат ангажимента да гарантират текущо техническо поддържане на язовира
и неговата безопасност.
4.
Определя срок на концесията - 25 /двадесет и пет/ години.
Конкретно определеният срок от 25 години за концесията е съобразен с вида и
техническите и ресурсни особености на обекта на концесията, и с времето, което е
необходимо на концесионера за изпълнение на инвестиционната програма за поддържане
на обекта в експлоатационна годност.
4.1. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния
договор.
4.2. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му или от
датата, която е посочена в него.
4. Концесионно възнаграждение - Съгласно чл. 33, ал. 2
от ЗК при концесия за ползване и когато обектът на концесията е общинска
собственост, както е в конкретния случай, винаги се дължи концесионно възнаграждение,
което концесионерът заплаща на концедента. Еднократното концесионно възнаграждение
и годишното концесионно възнаграждението се определя въз основа на офертата на
участника, обявен за концесионер:
4.1. Еднократно годишно концесионно възнаграждение е в размер на 1200
/хиляда и двеста/ лева без ДДС. Еднократното концесионно възнаграждение се заплаща по
сметка на Община Попово по начин, както следва:
- В 3 месечен срок, считано от датата на подписване на договора за концесия и е
дължимо за първата година от срока на договора за концесия.
4.2. Минимално годишно концесионно възнаграждение в размер на 1200
/хиляда и двеста/ лева без ДДС, което се заплаща от концесионера по сметка на Община
Попово подлежи на ежегодна индексация с положителния индекс на инфлацията за
предходната година обявен от НСИ, в срокове, както следва:
- За всяка следваща година от срока на концесията годишното концесионно
възнаграждение се заплаща до 30.06. на съответната година.
При забава в плащането на концесионното възнаграждение, концесионерът
дължи лихва в размер на законната лихва изчислена върху размера на забавената вноска.
5.
Начин на определяне на концесионера - чрез провеждане на открита
процедура по реда на глава III от Закона за концесиите (ЗК). Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗК
всяка концесия за ползване се определя като концесия без трансграничен интерес, а за
концесиите без трансграничен интерес определянето на концесионер се извършва
единствено чрез открита процедура /виж чл. 52, ал. 2 от ЗК/. Откритата процедура се
провежда на един етап, в който икономическият оператор подава едновременно заявление
и оферта. Откритата процедура не включва договаряне. Използвайки тази процедура в
максимална степен ще бъдат защитени правата и законните интереси както на концедента,
така и на всеки един участник в нея. В условията на открита процедура всички
заинтересовани лица могат да подадат оферта за участие. Същевременно се създава
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възможност да бъде определен най-добрият концесионер, при спазване изискването на
закона за избор на икономически най-изгодната предложена от кандидатите оферта.
6.
На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за концесиите, процедурата за
определяне на концесионер да се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на
Общината, в срок до три работни дни от издаване на настоящото решение за откриване на
процедурата, като действията на комисията са съобразно нормативните изисквания,
посочени в раздел VIII, глава трета от ЗК. Със заповедта за назначаване на комисията
концедентът определя едно или повече длъжностни лица, които подпомагат комисията
технически и осъществяват обмен на информация с икономическите оператори,
кандидатите или участниците, както и един или повече консултанти, които подпомагат
комисията експертно, и лице с осигурен достъп до Националния концесионен регистър,
което открива и поддържа партидата на процедурата.
7.
Одобрявам:
7.1. Обявление за откриване на процедурата;
7.2. Документация на концесията.
8.
Приложимо право по отношение на концесията е българското.
9.
Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по
взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие - спорът се решава по съдебен
ред.
Единодушно се прие с корекцията на така посочената техническа грешка. Нека да
изкажем благодарност на нашия колега г-н Димитров, който чете всички неща
внимателно. Трябва да има такива колеги, за да може да открива включително и такива
грешки.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Аз съжалявам, но не е минало през мен, тъй като не е в докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Случват се такива неща. Не мисля, че това е някаква фатална грешка, но пак
изказвам благодарност на колегите, които задълбочено четат всичко. Така трябва.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2021 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“
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. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет и г-н зам. Кмет,
уважаеми колеги, нашата комисия с 5 гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Както знаете всяка година приемаме такъв план. Решението има
следния вид:
На основание чл. 21, ал .1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет

РЕШИ
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1.Общински съвет, гр. Попово приема Общински годишен план за младежта - 2021
година.
Приложение: Общински годишен план за младежта -2021 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате ли въпроси? Не виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването е явно.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 143
На основание чл. 21, ал .1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет, гр. Попово приема Общински годишен план за младежта - 2021
година.
Приложение: Общински годишен план за младежта -2021 година.

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ г-н Румен Русев:
Д-р Румен Русев – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н зам. Кмет, уважаеми
представители на общинска администрация, уважаеми колеги, нашата комисия в състав от
четирима души подкрепя предложението за решение с четири гласа ЗА. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Колеги по тази точка проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6 и т.7 и чл. 20 от
ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6 и т.7 и чл. 20 от
ЗМСМА
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020, на обща стойност до 467 471,50 лева.
Въпроси? Няма, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е Явно,
който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува, гласуваме
ЗА:

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 144
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6 и т.7 и чл. 20 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т.6 и т.7 и чл. 20 от
ЗМСМА
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020, на обща стойност до 467 471,50 лева.
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Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Създаване на нова услуга „Асистентска подкрепа „ , държавно-делегирана
дейност.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ г-н Румен Русев:
Д-р Румен Русев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Русев. Проекта за решение има следния вид:
На основание основание чл. 21 , ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА , чл. 25, ал. 1 и ал. 2 ,
чл. 53, ал. 1 ,ал. 2 и ал. 4 и чл. 93 от Закона за социалните услуги , както и чл. 83, ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21 , ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА , чл. 25, ал.1 и ал.2 , чл.53,ал.1,ал.2 и ал.4
и чл.93 от Закона за социалните услуги , както и чл.83,ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за социалните услуги, Общински съвет гр. Попово :
1.Дава съгласие , считано от 01.01.2021г. да бъде създадена нова социална услуга
„Асистентска подкрепа“ , като делегирана от държавата дейност.
2.Допълва структурата и щата на Звено „Заведения за социални услуги „ с 24 броя „ лични
асистенти „, за реализиране на услугата „асистентска подкрепа“ , делегирана от държавата
дейност .
3.Определя капацитет на услугата , съгласно Решение на Министерски съвет за приемане
на стандартите за делегираните от държавата дейности за натурални показатели – 72
потребители.
4.Административния адрес за управление на услугата „Асистентска подкрепа „ да бъде :
гр.Попово, пл.“Ал.Стамболийски“ №1
6.Възлага на Кмета на Община Попово да извърши последващи действия за изпълнение на
Решението.
Това е предложението за решение, ако имате въпроси, слушам ви. Има ли? Не
виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е Явно, който е
съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА:

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 145
На основание основание чл. 21 , ал.1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА , чл. 25, ал. 1 и ал. 2 ,
чл. 53,ал. 1,ал. 2 и ал. 4 и чл. 93 от Закона за социалните услуги , както и чл. 83,ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21 , ал.1, т.2 и т.23 от ЗМСМА , чл. 25, ал.1 и ал.2 , чл.53,ал.1,ал.2 и ал.4
и чл.93 от Закона за социалните услуги , както и чл.83,ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за социалните услуги, Общински съвет гр. Попово :
1.Дава съгласие , считано от 01.01.2021г. да бъде създадена нова социална услуга
„Асистентска подкрепа“ , като делегирана от държавата дейност.
2.Допълва структурата и щата на Звено „Заведения за социални услуги „ с 24 броя „ лични
асистенти „, за реализиране на услугата „асистентска подкрепа“ , делегирана от държавата
дейност .
3.Определя капацитет на услугата , съгласно Решение на Министерски съвет за приемане
на стандартите за делегираните от държавата дейности за натурални показатели – 72
потребители.
4.Административния адрес за управление на услугата „Асистентска подкрепа „ да бъде :
гр.Попово, пл.“Ал.Стамболийски“ №1
6.Възлага на Кмета на Община Попово да извърши последващи действия за изпълнение на
Решението.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.07.2020 – 30.12.2020 година.
Вносител: Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Становища на комисии няма. Това е стандартна процедура. Статистика за направените
взети решения за предходния шест месечен период.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли въпроси по отчета? Не виждам. В такъв случай предложението за
решение е:
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2020 – 30.12.2020 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии
за периода 01.07.2020 – 30.12.2020 година.
Който е съгласен, моля да гласува:
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 146
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2020 – 30.12.2020 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии
за периода 01.07.2020 – 30.12.2020 година.

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред
10. Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Попово съгласно чл.
170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Вносител: Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Становища на комисии няма.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража. Този въпрос го обсъдихме в детайли на председателски съвет, става дума за една
комисия, която до този момент, поне в мандатите, в които аз съм бил председател не се е
налагало да съществува. Има я като изискване по този закон. Но тук преди седмица
получихме едно такова писмо, в което тази комисия трябва да даде становище за едно
лице, което излиза от място за задържане под стража, затвора и трябва да бъде
социализирано и в тази връзка създаваме такава комисия. Предложението на
председателския съвет е: по принцип комисията трябва да се състои от седем члена, като
предложението на председателски съвет е членовете да бъдат следните:
Председател - Георги Георгиев – председател на ОбС - Попово
Секретар - Стоян Попвеличков – общински съветник
И другите членове на комисията, първия трябва да бъде представител на РУ
“Полиция“ Попово, всички останали членове на комисията са съгласувани със
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съответните институции, мога да ви кажа и имена, за да можем да приемем комисията, тъй
като трябва до края на месеца да вземе становище по отношение на това лице, което сме
получили като запитване. Така:
1.Представител на РУ „Полиция“ Попово – старши инспектор Велислав Атанасов
Атанасов – началник група криминална полиция.
2.Представител на Дирекция „Бюро по труда“ Попово – Свилен Божидаров Цанков –
Началник отдел „Посреднически услуги“.
3.Представител на Дирекция „Социално подпомагане“ Попово – Димитър Кънев
Димитров – Директор дирекция „Социално подпомагане“
4.Представител на „Месната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни – Красимира Петрова Йорданова – секретар на МКБПМН.
5.Представител на Районна служба „Изпълнения на наказанията“ – Александрина
Пейчева Иванова – Инспектор „Пробационно звено – Попово“.
Това са представителите на институциите, които по принцип трябва да участват в
комисията. От името на ОбС - Попово бяха излъчени – мен, като председател на ОбС и г-н
Попвеличков.
Г-н Попвеличков?
Стоян Попвеличков – общински съветник
Г-н председател, желая да си направя самоотвод и ако позволите да предложа
колегата Андрей Петков, като смятам че материята по докладната му е доста по – близка,
поради факта, че е бивш служител на МВР. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Попвеличков. Да смятам, че на предложението, което беше направено
без ваше присъствие вие си правите отвод, отвод не се гласува, директно на ваше място
като предложение замествам името на Андрей Петков.
Така колеги, всички имате право да правите предложения. Това предложение беше
направено на председателски съвет, което не означава, че в момента не можем да правим
предложения за състава на комисията и за членовете, които да влизат в нея. Но по
отношение на административните органи, които тук са изброени мисля, че това е и мисля,
че с наше решение трябва да ги утвърдим. Поне моето мнение е такова. Ако имате друго
предложение за състав на комисията, моля. Г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н председател, аз имам едно предложение, което коментирахме на
председателски съвет т.е. три римско да отпадне. Тоест работата, която е записана в три
римско е свършена вече, а там е записано – „председателя на наблюдателната комисия да
изготви писма до ръководителите на съответните институции“. Ние сме го свършили вече.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да. Съгласен съм напълно г-н Димитров. Подлагам на гласуване вашето
предложение, тъй като в момента наистина тези писма са изпратени, аз по телефон съм
съгласувал имената. Те официално още не са се върнали. Всички се върнаха? Едно ли
чакаме? И аз така мисля, че само едно чакаме допълнително. Така че съм съгласен точка
трета по предложението за решение, което ви е раздадено, а имено: председателя на
комисията да изготви писма за ръководителите на съответните институции за определяне
представител за участие в наблюдателната комисия, да отпадне като текст в решението и
решението придобива следният вид:
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража, Общинският съвет
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РЕШИ
I. Създава Наблюдателна комисия към Общински съвет Попово съгласно
чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
II. Утвърждава състав на Наблюдателната комисия към Общински съвет Попово
както следва:
Председател: Георги Георгиев – председател на ОбС - Попово
Секретар: Андрей Петков – общински съветник
Членове:
1. Представител на РУ "Полиция" – Попово - старши инспектор Велислав Атанасов
Атанасов – началник група криминална полиция.
2. Представител на Дирекция "Бюро по труда" Попово - Свилен Божидаров Цанков
– Началник отдел „Посреднически услуги“.
3. Представител на Дирекция "Социално подпомагане" Попово - – Димитър Кънев
Димитров – Директор дирекция „Социално подпомагане“
4. Представител на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни - Красимира Петрова Йорданова – секретар на МКБПМН.
5. Представител на Районна служба "Изпълнени на наказанията" - Александрина
Пейчева Иванова – Инспектор „Пробационно звено – Попово“.
III. Комисията да изготви вътрешни правила за дейността на работа.
Имате ли някакви съображения по отношение предложението за решение? Няма.
Гласуването е Явно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля
да гласува, гласуваме ЗА:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 147
На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общинският съвет

РЕШИ
I. Създава Наблюдателна комисия към Общински съвет Попово съгласно
чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
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II. Утвърждава състав на Наблюдателната комисия към Общински съвет Попово
както следва:
Председател: Георги Георгиев – председател на ОбС - Попово
Секретар: Андрей Петков – общински съветник
Членове:
1. Представител на РУ "Полиция" – Попово - старши инспектор Велислав Атанасов
Атанасов – началник група криминална полиция.
2. Представител на Дирекция "Бюро по труда" Попово - Свилен Божидаров Цанков
– Началник отдел „Посреднически услуги“.
3. Представител на Дирекция "Социално подпомагане" Попово - – Димитър Кънев
Димитров – Директор дирекция „Социално подпомагане“
4. Представител на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни - Красимира Петрова Йорданова – секретар на МКБПМН.
5. Представител на Районна служба "Изпълнени на наказанията" - Александрина
Пейчева Иванова – Инспектор „Пробационно звено – Попово“.
III. Комисията да изготви вътрешни правила за дейността на работа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Комисията ще заседава най-вероятно утре още, защото трябва да вземем и да дадем
становище в рамките до края на месеца, така че ще направим всичко възможно. Ще бъдете
уведомени допълнително, дали ще успеем да направим заседание. Така.
Димитър Димитров – общински съветник
Може ли да ни изпрати по имейл това, което е получено, за да може да сме
подготвени?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, по имейл. Прати го, за да го разгледат предварително. Ок. Продължаваме
нататък.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тук, преди да дам думата на г-н Димитров, ще ми позволите,
С оглед на създалите се обстоятелства и във връзка с изискването на чл. 47 ал. 1 от
Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимоодействието му с общинската администрация, предлагам нашия нов колега г-н
Тодоров, нов старт да влезе в постояната комисията по „Финанси, бюджет, месни данъци
и такси“ като втори член, като по този начин замества адвокат Кьосев. Така или иначе
изискването е всеки един да участва поне в една комисия, мисля че това е най-правилното
и безболезнено решение, както беше обсъждано и на председателски съвет. Имате ли
нещо против? Г-н Тодоров? Не, добре в такъв случай предлагам проект за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45 ал. 2 от
Правилника за организация и дейността на Общинския Съвет - Попово, неговите комисии
и взаимоодействието му с общинската администрация, Общинският съвет
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РЕШИ
Изменя състава на ПК “ Финанси, бюджет, месни данъци и такси“, като втори член
в състава влиза Тодор Стефанов Тодоров.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 148
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45 ал. 2 от
Правилника за организация и дейността на Общинския Съвет - Попово, неговите комисии
и взаимоодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Изменя състава на ПК “ Финанси, бюджет, месни данъци и такси“, като втори член
в състава влиза Тодор Стефанов Тодоров.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
И сега вече давам думата на г-н Димитров да развие питането си. Заповядайте г-н
Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, моето питане е свързано с
транспортната схема на община Попово. Правя го сега предвид на това, че предстои да
приемеме бюджета за 2021год., а знаеме от практиката от миналата година, че там
общината включва средства за дофинансиране на губещи линии. Сега не знам тази година,
нали нормално е да заложиме такива средства и през тази година и поради тази причина
моето питане е следното: Изпълнява ли се от спечелилата фирма в пълен обем
обществената поръчка, свързана с транспортната схема на Община Попово и градските
линии в град Попово. След отговора ще, според това какъв е отговора ще задам и два
допълнителни въпроса. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС - Попово
Благодаря г-н Димитров. Д-р Веселинов, заповядайте.
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Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Отговора може и писмен, може и устен. Какво желаете? Понеже не уточнявате,
затова. Уважаеми г-н Димитров, желаете да получите отговор на следния въпрос:
Изпълнява ли се от спечелилата фирма в пълен обем обществената поръчка, свързана с
транспортната схема и градски линии в Попово. А аз разбирам сега от вашето допълнение,
че има този въпрос и друг подтекст. В отговор на ваше питане ви уведомявам следното:
след проведена процедура по закона за обществените поръчки, община Попово сключи
договор със спечелилата фирма „Попово Си Джи Транс“ ЕООД, договора е номер Д20142
от 29.10.2020год. Тази процедура се забави, аз правя допълнение, поради това, че фирмата
„Попово Си Джи Транс“ ЕООД беше втората по подреждане. Тогава при разглеждане на
документите на първия етап класирахме фирма „Метеор“, тъй като те спечелиха
обществената поръчка. Поведението на фирма „Метеор“ аз няма да го коментирам.
Кандидатства, изчакахме тридесет дни, които се полагаха, пратихме му решението, покана
за сключване на договор. Какви са им мотивите, те не се явиха и не сключиха договор.
Тогава пристъпих по-нататък по закона за обществените поръчки и поканих фирмата,
класирана на второ място „Попово Си Джи Транс“, изчаках и тях да се наумуват и накрая
сключиха договор. От сключване на договора до днес фирмата изпълнява всички
маршрутни, условно казано разписания, включително и трите градски линии, съгласно
уречените им допълнително следните изключения, във връзка с епидемичната обстановка,
която правителството даде на превозвачите възможност с уведомителен режим да
коригират линиите при липса на пътнико-поток, да коригират транспортната схема. Ако
си спомняте ние тогава даже гласувахме едно, което се оказа излишно решение на
общински съвет, защото след това беше продължена обстановката с Ковид 19. А сега
както виждате, тази обстановка се продължава до края на април. За това, какви са
изключенията? С това уведомително писмо номер 30 хиляда двеста и тринадесети,
двадесет и пети от 10.12. се редуцират редовните линии за период до 31.12. във връзка с
коледните и новогодишни празници и заповед на министъра на здравеопазването. Тази
заповед няма да я чета и номера също. Тук е упоменато, освен заповедта на министъра и
кодекса на труда. С уведомително писмо 30 хиляда двеста и тринадесет, за което става
въпрос, по горе посочените основания се спира изпълнението на маршрутно разписание
номер осем и маршрутно разписание номер девет до 31ви този месец- януари 2021год. Аз
не знам по – нататък какво ще бъде поведението на фирмата, след като се продължава
този срок – извънредна ситуация. Това отбелязвам, че е съгласувано с кметовете на
населените места. Тук прилагам всички допълнителни писма от фирмата към общината и
нашите решения. Аз ви разбирам под текста и избързвам, вие гласувахте тази
допълнителна субсидия, която излиза от общинския бюджет, спомняте си, че тогава
говорихме на дълго и широко. Всъщност ние сме общината, която първа направи това
допълнително, освен субсидията от държавния бюджет по двете направлениямеждуселищно и вътре-селищно, градските линии. Фирмите получават субсидия. Тази
субсидия се оказва минимална или недостатъчна, затова тогава ние гласувахме наредбата,
която беше съгласувана преди това с двете министерства – на финансите и транспорта.
Мога да ви кажа, че много общини след това се обърнаха към нас и ние им пратихме тази
наредба, тъй като в страната особено такива общини като нас, от среден тип, айде да не
говорим областните и големите общини, фирмите преустановиха превозите. Имаше и
проблеми с финансирането. Така че ние, ако си спомняте г-н Димитров сме записали, че
супсидираме километър, ние не супсидираме транспортната маршрутна схема. Така че
изпълняват или не изпълняват схемата, редуцираната схема, те няма да получат по цялата
схема субсидия от общинския бюджет и с документи те представят изминатите
километри, има си комисия която разглежда, одобрява месец за месец километрите и
после с моя заповед одобрявам протокола на комисията и получават субсидия. Те сега се
жалват, наистина имат проблеми, защото общината за толкова години, миналата година,
то ще стане въпрос ние приключихме с милион и двеста неразплатени. Една част от тези
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неразплатени са към тази фирма и те даже не са ги получили и след сключване на
договора. Правя това допълнително обяснение, за да ви помогна по нататък във въпроса.
Следя с интерес така някой напъни в сайтовете, ваши. Нямам намерение да отговарям по
сайтове и да се дразня,че някой нещо обвинявал общината. Айде да престанем вече, както
престанахме с болницата, да престанем и с транспорта. Да не се настройваме срещу тази
или онази фирма или да подкрепяме една фирма за сметка на друга, да търсим
оплаквания. Ето сега от Юлия Ненкова – комисията за защита на конкуренцията,
получавам писмо, че отново тяхна жалба на „Метеор“ е отхвърлена, оставена без
уважение и без разглеждане. Всяко действие на общината се следи през лупа, сигнализира
се ДАИ, сигнализират се комисии, сигнализира се дори и БОБ. В края на краищата, ако
има някакви отношения неразплатени, те се решават между община, ако е недоволна
фирмата може по съдебен път да си получи, ако смятат че са ощетени или е нарушен
закона. Какви ново автогари щяла да прави общината, аз ви се чудя по някой път на тази
изобретателност да пускате такива фалшиви сигнали. И защо пък трябва да се използва и
Областна администрация, да се пречи на работата на транспорта или на фирмата, която е
на територията на общината. Известни са ми и неговите опити и разговори с ДАИ, има си
закони, ще си ги спазваме, ние общината държим на спазване на законите. Аз ви питам
като общински съветници, виждате че общината навремето и общините не участвахме в
приватизацията, което направиха Министерството на транспорта, не ни предоставиха
автогарите. Тази автогара започва да се разпродава на парчета. Тук има хора, които знаят
че едва успяваме да стопираме тези разпродадени парчета на автогарата, които дадоха
собственост на хора, които нямат нищо общо, бизнеса им поне с транспорта в общината и
техните парцели и се чудим с архитекта какво да правим и как да ги стопираме. Излязоха
на това широко предмостие, което го има пред автогарата, излязоха на два метра от
бордюра. И там, ако ви прави впечатление е така хубаво разкопано и хората не можем да
ги санкционираме, защото казват „то си е наша собственост, ние си копаем каквото си
искаме, каквото трябва ще си правим“. Пусната е автогарата за продажба от колко време е
обявена, даже и цена е сложена. Добре, ако общината с ТСУ и Архитектура не можем да
стопираме и явява се някой и купува, сега дали ще тези 600 хил. лева, които искат,
купуват си автогарата и ние не можем да ги спрем, ако искат промяна на
предназначението. Ако общината, нямаме идея или умишлено се пречи на общината, аз
незнам кой им дава такива съвети да се конфронтират и с държави и с община, ама така са
си решили. Ако тази автогара се разпродаде, вие тук всички няма ли да ме питате какво
правите, Кмете? Тогава ще ме питате. Но аз няма да оставя нещата в неподготвен вариант
и после да се политизира и да се казва – гледайте общината и кмета, както беше и в
предизборната кампания – ако не ни подкрепите, няма да има транспорт между
населените места, което беше една глупава политическа уловка. Питам ви? Утре се явява
бизнесмен и купува автогарата? Закона задължително казва, че не може да има обществен
транспорт, ако няма автогара. Людмил Веселинов, нито общината имаме намерение да
правим автогара и да търсим и да вадим излишни пари, да купуваме автогара. Сега дали е
600 или 200, или е 150 това ще го реши оценител, но аз не мога да предприема нищо без
вас, включително и да искаме да изкупим като общинска собственост тази автогара. На
каква цена? Незнам. Или другия път е поне да търсим начин, резервен вариант, да имаме
поне временно решение да не спираме превозите в общината. Много разширих въпроса.
Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС – Попово
Благодаря на Д-р Веселинов. Г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз благодаря на Д-р Веселинов, наистина го разширихте въпроса. Моята цел на
въпроса не беше точно тази и аз ви казах каква беше целта ми точно преди приемането на
бюджета, но вие го разширихте. Аз само искам да ви помоля, вие казахте какъв е
механизма на плащане, на километър и т.н., комисия, но искам да ви помоля тази комисия,
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не само по документи, а наистина да прави проверки на линиите дали се изпълняват така
както трябва, за да може вие спокойно да подписвате платежните и да плащате на
километър. Защото смятам, че така само носейки документи, защото на мен ми се
обаждаха хора, които казват, че в събота и неделя например до гарата е нямало транспорт.
Сега, дали е било в тоя период, в който ние приехме нали, тази противоепидемична мярка
незнам, но за мен тази комисия трябва да бъде наистина точна и коректна да прави
насрещни проверки, дали се изпълнява всеки един километър. За всичко останало за което
говорихте – автогари и т.н., това е ваше решение и наше фактически, ако ни предложите
нещо да го оправиме, но наистина в публичното пространство витае такъв слух още от
преди Нова година за изместване. Сега разбирам, че ако наистина автогарата се продаде
ще трябва да се търси някакъв вариант т.е. общината ще трябва да прави автогара. Така го
разбирам от вашия отговор, за да имаме транспортна схема. Защото без автогара, няма как
да стане. Така че е хубаво да бъдеме по-гъвкави и да търсиме варианти от сега. Но нали и
на предно заседание съм казвал, че слуховете в Попово май излизат верни. Така че айде да
не правиме автогара на Ковачевското шосе. Да я направиме някъде, където наистина ще
бъде от полза. Имаме достатъчно пространства виждаме и сега, в това което приехме в
първата точка, колко обекти, празни пространства, за които търсиме инвеститори да
строиме „Дом за красота“ и т.н. и т.н., така че може да се намери вариант. Лошото е, обаче
че ще ни трябват и много пари, за да го направим. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС – Попово
Благодаря г-н Димитров. Д-р Веселинов?
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Така е г-н Димитров. Аз карах и ТСУ и архитекта да ми разработят варианти, но тези
варианти са свързани с градоустройство. Тук, къде визирате „Дом за красота“, да, там ми
разработиха един вариант и то вариант, който е по – семпъл от това, което е в момента.
Може би тази огромна, излишна площ не е необходима. Консултирахме се и с ДАИ, тук
става въпрос, тъй като в наредбата за автогарите пише поне три метра височина, сега като
че ли това е отпаднало, не като че ли, а ДАИ това го твърдят, най – семплата автогара тук,
в празното пространство където ми предлага архитекта и е направил чертежи и е изчислен
е над 600 хил. лева. И аз тогава го питам, защо ще я правим тази автогара, а няма да дадем
600 хил. лева, те парите не са мои, парите са на данъкопладците, те са ваши пари. Но ако
нещата станат все по – сериозни и по – сериозни, ние, благодаря че се съгласявате трябва
да имаме гъвкавост и някакъв вариант, затова търсим и в бюджета ще видите, търсим по
тази транспортна схема, която е определила и спирките в града, сегашният бюджет, който
предстои да се гласува ще влезе в капиталовата програма – шест спирки, които три от тях
ще бъдат основни с тези изисквания, дори и за отопляване, за сядане, за възможност за
предпазване от метеорологични явления, в които спирки да може гражданите да изчакват,
да кажем ако е по посока Дриново – Тръстика да е в тази част на града. А тези основни
три спирки поне да са разчетени в транспортната схема за градското обслужване със
Сеячи и Невски. Идеята ми е също, ще видите в капиталовата да пуснем най – после,
миналата година направихме моста, който свързва Сеячи и Ж.П. гарата, да инвестираме,
да пуснем този път и да облекчим и градската транспортна схема в интерес на хората.
Всичко това е в период на проучване допълнително, идейно. Сега като погледнем
градоустройството, никъде не е казано и в наредбите, че автогарите трябва да са в центъра
на града и погледнете колко градове и особено големите, автогарата е в центъра. По
наредбата и по закон транспортната схема трябва да се изпълнява с начална и крайна
спирка, това е автогарата. Там се подпечатва и там се казва, че този автобус по това, това
направление трябва да му се удари печат и да тръгне, това е формалната част. Вие ми
говорите за, незнам, айде да не разширявам повече въпроса, за да не прилича на заяждане.
Така че общината търсим варианти за решаване при извънредна ситуация и продажба на
автогарата. А защо аз пък ви питам, защо автогарата увеличи максимум обаче, казано е
9.60 лева се дава, когато се влезе в автогарата, това е максималната такса. Влизаш за две
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минути, плащаш десет лева. Беше шест. Разградската фирма се сърдиха, но това не е мой
въпрос. Това си е решение на собственика. Ако утре излезе нормативен документ и им
даде възможност да вдигат колкото си искат влизането и излизането от автогарата и го
направят 20 лева, а то е на ръба на оцеляването транспортната фирма и ние допълнително
финансираме. Вижте как излизат едни пари и отиват в джоба на един собственик, който
може да си живее така спокойно, само от нашата транспортна схема близо 5 хил. лева от
парите отиват там. Сигурно има проблеми, има издръжка на тази автогара, но някак си не
е коректно да се изстискват финансово ръцете на превозвачите. Незнам. Този въпрос
както беше с болницата ще го продължаваме, сега няма да го изчерпим. Този въпрос ще си
седи нерешен, докато общината не станем собственици на общинска автогара.Знаете ли,
че всяко неизпълнение за това, което говорите, че трябва да се следи дали се изпълнява
линията или не, днешното маршрутно разписание, всяко неизпълнение, което се фиксира
в автогарата от страна на собственика, че не излиза да кажем по посока Славяново днес,
веднага постъпва сигнал от ДАИ, с искане за санкциониране. И аз съм благодарен на
фирма „Метеор“, че по този начин помага на комисията да следи дали се изпълнява или не
се изпълнява разписанието. Вчера имахме проблеми със снеговалежа, трябваше да
съгласуваме, винаги се обаждаме в такива моменти и на кметовете, дали да тръгне
безсмислено. Вчера беше графика посока Славяново – Горица – Манастирица. Еми
питаме кметовете в края на краищата, защо този автобус да отиде до Манастирица,
като няма там хора, нито пък от тук има хора да се качат. Естествено във връзка с
обстановката спираме този курс. Така че понякога и ние правим някой редукции или
корекции на превоза. Е, той сега може да е пуснал сигнал, ще проверя в ДАИ, че вчера не
е вървял автобус по графика Манастирица, то ще е смешно. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля че изчерпахме този въпрос доста обстойно. Колеги с това изчерпваме дневния
ред на настоящото заседание. Само да ви предупредя , че имате раздаден Отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през
2020год., който е за сведение. И с това изчерпваме дневния ред на днешното заседание.
Закривам петнадесетото заседание на ОбС Попово! Благодаря Ви.
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