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ПРОТОКОЛ № 17
Днес, 29.04.2021 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе СЕДЕМНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово мандат 2019
– 2023 г..
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Здравейте колеги, в тази страстна седмица важна за всички християни и особено
днешния ден – Велики Четвъртък. Поздравявам всички с добре дошли и да започнем
днешното заседание на ОбС Попово.
Моля за проверка на кворума – на заседанието присъстват 27 общински съветници.
Имаме кворум, можем да вземаме решения, откривам седемнадесетото заседание на ОбС
Попово.
На заседанието присъстват Кмета на общината Д-р Веселинов, зам. Кмет Димитър
Петков и представители на общинска администрация. Виждам също и Директора на
Исторически музей Попово – Владо Иванов.
По уважителни причини отсъства общинския съветник Хасан Хасан, който е в
болнични.
Трябва да ви уведомя, че има постъпило уведомление до председателя на ОбС Попово
от групата съветници на ДПС Попово, в което ме уведомяват, че за ръководител на групата е
избран г-н Мариян Венциславов Бодев. Той ще представлява групата на председателския
съвет.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 21 точки.
Допълнително, в последния момент постъпи една докладна от Директора на Исторически
музей Попово. Той не случайно е тук. Тя е препотвърдена от Кмета на общината, относно
кандидатстване на Исторически музей Попово – Общински Исторически музей по програма.
Преди да започнем и да входираме тази точка ще дам думата на г-н Иванов да обясни за какво
става дума и защо е внесена в последния момент докладната. Не е разглеждана, включително
и от мен и аз тази сутрин се запознах с нея. Да ни обясни същността на това бързане и да се
опитаме да я вкараме в нашия Дневен ред. Заповядайте г-н Иванов.
Владимир Иванов – Директор на Исторически музей Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници вчера след обед получихме
предложение Исторически музей Попово
да участваме в програма на Норвежкото
правителство в посока дигитализация на музея и музейните фондове. Това е изключителна
възможност, уникална възможност, Музея да пристъпи към дигитализация на цялото
наследство, което съществува в Историческия музей. Имам предвид документи, снимки,

културни ценности, абсолютно всичко, плюс дигитализиране на Ковачевско Кале и Гаговската
гробница. Така че в спешен порядък трябва да подготвим проекта, а се оказва, че трябва да
имаме решение на ОбС Попово, за да участваме. Молбата ми е, с извинение пак казвам,
действително вчера в последния момент занимавах общината и много добре стана, че днес има
сесия. Надявам се, че няма да пропуснете тази възможност и да дадете съгласие да участваме.
Това е безвъзмездно финансиране, сто процента в размер на около 700 хил. лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, благодаря на г-н Иванов. Аз също приемам аргументите му независимо, че в
изключително спешен порядък, включително и тази сутрин уточнявахме подробности по
отношение на самата докладна. Тя ви беше раздадена, всички вие я имате. Затова предлагам да
включим точката относно: Участие на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. ПОПОВО (Общински
исторически музей) с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното
наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, с
краен срок за кандидатстване: 16 юни 2021 г., 17:30 ч. като 20та точка в нашия дневен ред на
днешното заседание.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме ЗА:
Гласуваме : ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

- 27
- 0
- 0

Единодушно. Благодаря ви. Колеги, на базата на това прочитам окончателния дневен ред на
днешното заседание:
1.Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Попово 20212027 г. / ПИРО /
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
2.Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Попово
3.Oткриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания
от автобусни линии от областна транспортна схема, квота на община Попово, по
обособени позиции“
4.Съгласуване на схема за разположение на елементи на градското обзавеждане схема за разположение на автобусните спирки на обществения градски транспорт в
гр. Попово
5.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ 2021 год. и одобряване на оценки за продажбата им
чрез публичен търг.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ 2021 год и одобряване на оценки за продажбата им,
чрез публичен търг.

7.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост и закупуване на недвижим имот – земеделска земя, собственост на
физическо лице, за общински нужди.
8.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2021г. и одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и къщи от олекотени панели, като материали
9.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI, кад.№954 от кв.101 по регулационния
план на с.Кардам, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта
на Общината
10.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII, кад.№87 от кв.11 по регулационния
план на с.Глогинка, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване
частта на Общината
11.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2021 г. на общински жилища
по групи, според тяхното предназначение и даване на съгласие за продажба на
общински жилища.
12.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение за офис във връзка
със създаването на мобилен общински център (офис) за консултантски услуги към
Национална служба за съвети в земеделието, върху част от имот частна общинска
собственост
13.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план на
техническата инфраструктура – захранващ водопровод към поземлени имоти с
идентификатори 55213.147.11 в землището на с.Паламарца, общ.Попово и
57649.26.36 в землището на гр.Попово
14.Преиздаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост на: язовир „Паламарца” в землището на с. Паламарца с цел на ползване
„Аквакултури и свързаните с тях дейности” и продължаване срока му
15.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение„Местна
инициативна група – Попово“ върху част от имот частна общинска собственост
16.Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите с
отпадъците в Община Попово за 2020 година.
17.Създаване на Временна комисия на Общински съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на община Попово
18.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
19.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2021 г.
20.Участие на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. ПОПОВО (Общински исторически
музей) с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното

наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на
наследство“, с краен срок за кандидатстване: 16 юни 2021 г., 17:30 ч.

културното

21.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
22.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

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

- 27
- 0
- 0

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1. Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Попово 20212027 г. / ПИРО /
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, 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“, ПК „Комисия по Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
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 общински съветници, на
своето заседание нашата комисия, която заседава вчера в непълен състав с три гласа ЗА и
един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя предложението за решение. Благодаря ви.
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 г-н Кмет, Уважаеми г-н зам. Кмет,
уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на общинска
организация, нашата комисия заседава на 26.04 в тази зала в пълен състав. След като
разгледахме обстойно първа точка от дневния ред за настоящото заседание и направените
разяснения от представителите на общинска администрация, нашата комисия с пет гласа
ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров, тъй като г-н Хасан отсъства.

Димитър Тодоров – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме проекта 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. Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Кмет на Община Попово,
уважаеми г-н зам. Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми
колежки и колеги нашата комисия в не пълен състав от четирима общински съветници на
27ти вторник, проведохме заседание. Разгледахме отправените от Председателския съвет
въпроси по днешния дневен ред и конкретно по първа точка с четири гласа ЗА,
предлагаме да подкрепите предложението за решение Благодаря ви.
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 зам. Кмет, уважаеми
служители на местната администрация, уважаеми колеги, нашата комисия по първа точка
от дневния ред с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид :
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от ЗРР и чл. 21,
ал. 1 от ППЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Плана за интегрирано развитие на община Попово за периода 2021-2027 г.
Приложение: Плана за интегрирано развитие на община Попово (2021-2027 г.)

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси. Заповядайте за уточнение от вносителя.
Йорданка Георгиева – ръководител звено ЕПП
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, едно уточнение
кратко, преди дебатите по същество. Вчера на една от комисиите г-н Димитров ми обърна
внимание върху две технически грешки, които сме допуснали, за което му благодаря,
въпреки че не го направи по особено възпитан начин. Грешките са следните: на страница
58 е записано, че 126 лица получават целеви помощи за отопление, коректната цифра е
1266, пропусната е една цифра 6 и на страница 54, при описанието на МБАЛ Попово са
изброени са изброени трите отделения, пропуснато е отделението по хирургия. Грешките
ще бъдат коригирани, моля да го имате предвид при гласуването.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за направеното уточнение. Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси?
Г-н Димитров, заповядайте.

Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Зам. Кмет, уважаеми
колеги, благодаря за бързата реакция на общината. Не знам защо г-за Йорданка Георгиева
се сърди, когато и показваме грешките, но в края на краищата това е документ, който ще
бъде качен на сайта на общината и в следващите шест години ние ще го изпълняваме и г-н
кмета всяка година ще ни дава отчет какво е изпълнено. Ние ще подкрепим този план,
защото смятаме, че Община Попово трябва да има задължително такъв план за
интегрирано развитие. Притесняваме се за изнесеното в този план – за отрицателния
прираст, за намаляване на населението. Притеснява ни това, че към 2019 год. сме 24 хил. и
нещо, което е много стряскащо, а пък в същото време инвестиционната програма в този
план е много амбициозна и се притесняваме, че трудно ще бъде изпълнен, касаейки
събирането на данъци и така нататъка. Но пак казвам, ние ще го подкрепиме, защото той е
необходим за развитието на Община Попово. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Някой друг желаещ да се изкаже по отношение на плана?
Да, наистина тенденцията е стряскаща, но тя не е индивидуална и характерна за нашата
община, а по скоро за държавата. Така че този проблем трябва да бъде решен по някакъв
начин на национално ниво и после да бъде отразен на общинско. Други желаещи? Има ли?
Невиждам, добре. В такъв случай приемаме, че всичко е уточнено по отношение на
интегрирания план. Който е съгласен да подкрепим, така предложения интегриран план за
развитие на Община Попово за следващите шест години, моля да гласува гласуваме ЗА:
Гласуваме

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 161
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от ЗРР и чл. 21,
ал. 1 от ППЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Плана за интегрирано развитие на община Попово за периода 2021-2027 г.
Приложение: Плана за интегрирано развитие на община Попово (2021-2027 г.)

Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2. Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община 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 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, нашата комисия също с пет гласа ЗА т.е. единодушно
подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Тодоров – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата комисия е с четири гласа
ЗА подкрепяме проекта за решение. 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. Уважаеми колежки и колеги с четири гласа ЗА, предлагаме да
подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ще ми позволите да зачета само основанията. Решението го имате пред вас във
хартиен вид, няма промяна в него, така че позволете ми да не го чета.
На основание чл. 21, ал. 1. т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните
превози, Общинският съвет

РЕШИ
I.
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Попово,
както следва:
§1. Създава се нов чл. 42 със следния текст:
„Чл. 42 (1) За издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към
удостоверението за регистрация се събират следните такси:
1.За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници се събира такса в размер на 70 лв.
2. за включване в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и за всеки

конкретен водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но
за своя сметка, се събира такса от 10.00лв
3. такса за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса от 70.00лв
4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса в
размер на 10 лв.
(2)Таксите по алинея 1, т.1-3, се заплащат при подаване на необходимите
документи.
II.

Възлага на Кмета на Община Попово последващите, съгласно закона, действия.

Имате ли въпроси, изказвания, предложения по отношение на решението? Няма.
Преминаваме към гласуване, гласуването по тази точка 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.

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

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

29.

Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА

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

РЕШЕНИЕ № 162
На основание чл. 21, ал. 1. т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните
превози, Общинският съвет

РЕШИ
III.
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Попово,
както следва:
§1. Създава се нов чл. 42 със следния текст:
„Чл. 42 (1) За издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към
удостоверението за регистрация се събират следните такси:
1.За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници се събира такса в размер на 70 лв.
2. за включване в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и за всеки
конкретен водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но
за своя сметка, се събира такса от 10.00лв
3. такса за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса от 70.00лв
4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса в
размер на 10 лв.
(2)Таксите по алинея 1, т.1-3, се заплащат при подаване на необходимите
документи.
IV.

Възлага на Кмета на Община Попово последващите, съгласно закона, действия.

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.Oткриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания
от автобусни линии от областна транспортна схема, квота на община Попово, по
обособени позиции“
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 г-н председател, аз само искам да кажа, преди да изразя становището на
нашата комисия, че следващата точка се отнася за почти същото, така че ще докладвам и
по двете точки от дневния ред за днешната сесия - с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за автомобилните
превози и чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ
1. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни
линии, съгласно списък-Приложение № 1, включващ междуселищни
линии от утвърдена областна транспортна схема от квотата на на Община
Попово, по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/
2. С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на
своите функции относно подготовката, провеждането и избора на
изпилнител/и по процедурата на Кмета на община Попово, като го
оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и
фактически действия по провеждането й по реда на ЗОП.
3. Възлага на Кмета на Община Попово да извърши всички действия по
провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка, при
спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.
Приложение:
1. Списък- Приложение № 1
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Има ли желаещи да се изкажат? Невиждам. Добре. В такъв случай приемаме, че
всичко е ясно и 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
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 163
На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за автомобилните
превози и чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ
4. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни
линии, съгласно списък-Приложение № 1, включващ междуселищни
линии от утвърдена областна транспортна схема от квотата на на Община
Попово, по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/
5. С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на
своите функции относно подготовката, провеждането и избора на
изпилнител/и по процедурата на Кмета на община Попово, като го
оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и
фактически действия по провеждането й по реда на ЗОП.
6. Възлага на Кмета на Община Попово да извърши всички действия по
провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка, при
спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.
Приложение:
2. Списък- Приложение № 1
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Съгласуване на схема за разположение на елементи на градското обзавеждане схема за разположение на автобусните спирки на обществения градски транспорт в
гр. 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
Чухме становището на ПК „Общинско имущество, общински предприятия,
транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 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 колеги, предлагаме да подкрепите проекта, който е пред вас
за разположението на автобусните спирки в град Попово. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7 от
Наредба на Община Попово за разполагане и премахване на преместваеми обекти за
търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от Закона за устройство на
територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово съгласува Схема за разположение на автобусните спирки
на обществения градски транспорт в гр. Попово.
Приложение: Проект на Схема за разположение на автобусните спирки на обществения
градски транспорт в гр. Попово
Имате думата. Съгласни ли сте със схемата? Имате ли други съображения по
отношение на разположението? Заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам само да попитам, тази спирка, която е тук на паркинга на полицията
малко повече яснота. Къде точно смята общината да я сложи, защото така тука както е
дадено излиза, че на центъра на самото паркиране, което е там. Ако може малко повече
яснота.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да. Кой може да отговори?
Добрин Добрев – общинска администрация
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, тази схема все пак дава
информация за разположението, но е и в детайли. В детайли самата спирка се предвижда
да бъде в началото на самото оширение на паркинга на полицията т. е. в тротоара, до
зелената площ. Точно там, ако успяхте да се ориентирате.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В коя посока?
Добрин Добрев – общинска администрация
В посока от изток на запад към автогарата по ул. „Мара Тасева”.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Г-н Димитров, стана ли ви ясно?
Димитър Димитров – общински съветник
Не е ясно, ще влязат в градинката и автобусите ще въртят, така ли?
Добрин Добрев – общинска администрация

Не, самите автобуси няма да въртят. Самото оширение ще се очертае като бус
лента, ще има маркировка и част от паркинга ще се използва за спиране на автобус.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за уточнението. Други въпроси? Има ли? Невиждам, в такъв случай
преминаваме към гласуване. Гласуването е Явно. Който е съгласен с така направеното
съгласуване на схемата за разположение на автобусните спирки, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
Гласуваме

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 164
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 7 от
Наредба на Община Попово за разполагане и премахване на преместваеми обекти за
търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от Закона за устройство на
територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово съгласува Схема за разположение на автобусните спирки
на обществения градски транспорт в гр. Попово.
Приложение: Проект на Схема за разположение на автобусните спирки на обществения
градски транспорт в гр. Попово

Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ 2021 год. и одобряване на оценки за продажбата им
чрез публичен търг.
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
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 Георгиев, нашата комисия по тази и по следващата точка шест от
предложения ни дневен ред на днешното заседание, понеже са идентични, предлагам да
докладвам и по двете едновременно с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение и по
двете точки – пета и шеста. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател. Приемам предложението на г-жа Колева. Нашата
комисия е с ЧЕТИРИ гласа ЗА подкрепяме проекта за решение и по двете точки.Благодаря
Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На
основание
чл.21,ал.1,
т.8
от
ЗМСМА
във
връзка
чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал.1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2021 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
Начална тръжна
Имот №
Площ
Кат
НТП
АОС цена лв/имот
Звезда
30449.25.11
0,643
5
др.вид .з.земя
14247
205
Звезда
30449.25.9
1,021
5
др.вид .з.земя
14246
326
Попово
57649.112.418
0,550
4
др.вид .з.земя
12959
326
Попово
57649.112.345
0,570
4
зем.тр. и отдих
14254
338
Попово
57649.112.336
0,553
4
зем.тр. и отдих
14253
328
Медовина
47634.102.355
0,515
9
зем.тр. и отдих
14245
364
Иванча
32189.57.17
1,451
6
нива
14248
457
Иванча
32189.57.18
0,755
6
нива
14249
238
Иванча
32189.57.19
6
нива
1,413
14250
445
Иванча
32189.57.20
6
нива
0,793
14251
250
Иванча
32189.57.21
1,916
6
нива
14252
604
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.

НМ

Има ли въпроси по тази точка? Става дума за маломерни имоти в Звезда, Попово,
Медовина, Иванча. Наистина маломерни. Има ли въпроси? Няма. В такъв случай
гласуваме. Гласуването по тази точка е поименно:
ГЛАСУВАМЕ
1.

ПОИМЕННО:

Андрей Стефанов Петков

ЗА

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

Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова 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
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 165
На
основание
чл.21,ал.1,
т.8
от
ЗМСМА
във
връзка
чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал.1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2021 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
Начална тръжна
Имот №
Площ
Кат
НТП
АОС цена лв/имот
Звезда
30449.25.11
0,643
5
др.вид .з.земя
14247
205
Звезда
30449.25.9
1,021
5
др.вид .з.земя
14246
326
Попово
57649.112.418
0,550
4
др.вид .з.земя
12959
326
Попово
57649.112.345
0,570
4
зем.тр. и отдих
14254
338
Попово
57649.112.336
0,553
4
зем.тр. и отдих
14253
328
Медовина
47634.102.355
0,515
9
зем.тр. и отдих
14245
364
Иванча
32189.57.17
1,451
6
нива
14248
457
Иванча
32189.57.18
0,755
6
нива
14249
238
Иванча
32189.57.19
6
нива
1,413
14250
445
Иванча
32189.57.20
6
нива
0,793
14251
250
Иванча
32189.57.21
1,916
6
нива
14252
604
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
НМ

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ 2021 год и одобряване на оценки за продажбата им,
чрез публичен търг.
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
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Чухме становищата на комисиите по тази точка. Предложението за решение има
следния вид:
На
основание
чл.21,
ал.1,
т.8
от
ЗМСМА
във
връзка
с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2021 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Зараево
Баба
Тонка
Попово

Имот №

Площ

Кат

30332.18.31

0,988

0

НТП
за др.произв, складов
обект

02021.10.171
57649.112.93

2,064
0,551

3
4

нива
зем.тр. и отдих

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

14271

1669

14268
14286

1271
344

Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

57649.112.94
57649.112.102
57649.112.106
57649.112.88
57649.113.216

0,364
0,572
0,280
0,375
0,595

4
4
4
4
4

зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих

14287
14288
14289
14291
14294

3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.

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
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

-

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

27
0
0

227
357
175
234
403

РЕШЕНИЕ № 166
На

основание

чл.21,
ал.1,
т.8
от
ЗМСМА
във
връзка
с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.51, ал.1 и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2021 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Зараево
Баба
Тонка
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

Имот №

Площ

Кат

30332.18.31

0,988

0

НТП
за др.произв, складов
обект

02021.10.171
57649.112.93
57649.112.94
57649.112.102
57649.112.106
57649.112.88
57649.113.216

2,064
0,551
0,364
0,572
0,280
0,375
0,595

3
4
4
4
4
4
4

нива
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

14271

1669

14268
14286
14287
14288
14289
14291
14294

1271
344
227
357
175
234
403

3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост и закупуване на недвижим имот – земеделска земя, собственост на
физическо лице, за общински нужди.
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“
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 Георгиев, нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Тодоров – общински съветник

Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата с четири гласа ЗА
подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Решението има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6 и чл. 8,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет – Попово допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в част V. Описание на имотите, които общината има намерение
да
придобие и способите за тяхното придобиване с:
.- поземлен имот с идентификатор №11716.59.9 по КККР на с. Водица, общ. Попово с
трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: пасище –придобиване
чрез закупуване от физическо лице.
2. Общински съвет – Попово дава съгласие община Попово да закупи поземлен имот с
идентификатор №11716.59.9 по КККР на с. Водица, община Попово, представляващ
пасище с площ от 15.319 дка, девета категория, местност "Ишумикчи", собственост на
наследниците на Борислав Кръстев Борисов, бивш жител на гр. Разград, признат за
собственик с нотариален акт, вписан под №98, том 23819.12.2007 год., като одобрява цена
за закупуване на имота в размер на 4458,00 лв./четири хиляди четиристотин петдесет и
осем лева/
3. Възлага на кмета на община Попово да предприеме последващите действия, съгласно
действащата нормативна уредба.

Въпроси? Няма, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е
ПОИМЕННО, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да
гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 167
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6 и чл. 8,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет – Попово допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в част V. Описание на имотите, които общината има намерение
да
придобие и способите за тяхното придобиване с:

.- поземлен имот с идентификатор №11716.59.9 по КККР на с. Водица, общ. Попово с
трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: пасище –придобиване
чрез закупуване от физическо лице.
2. Общински съвет – Попово дава съгласие община Попово да закупи поземлен имот с
идентификатор №11716.59.9 по КККР на с. Водица, община Попово, представляващ
пасище с площ от 15.319 дка, девета категория, местност "Ишумикчи", собственост на
наследниците на Борислав Кръстев Борисов, бивш жител на гр. Разград, признат за
собственик с нотариален акт, вписан под №98, том 23819.12.2007 год., като одобрява цена
за закупуване на имота в размер на 4458,00 лв./четири хиляди четиристотин петдесет и
осем лева/
3. Възлага на кмета на община Попово да предприеме последващите действия, съгласно
действащата нормативна уредба.

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2021г. и одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и къщи от олекотени панели, като материали
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“
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. Становището ни е, че с пет гласа ЗА подкрепяме проектите за решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Тодоров – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата с четири гласа ЗА
подкрепяме проекта за решение. Благодаря Ви.

Проекта за решение е доста обемист. Позволете ми да не го чета. Основанията са:
На основание основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6,
ал. 5, чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2021год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ IIІ - 274 от кв.59 по регулационния план на с.Водица с площ 1655 кв.м.
2.Одобрява начална продажна цена :
- 9 752.20 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.173 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 487 кв.м., собственост на Общината по АОС
14173/13.05.20г. Цената е без ДДС.
- 9812.30 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.174 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 561 кв.м., собственост на Общината по АОС
14172/13.05.20г. Цената е без ДДС.
- 2 282.90 лева за УПИ IIІ от кв.34 по регулационния план на с.Помощица с площ
820 кв.м., собственост на Общината по АОС 14242/22.10.20г. Цената е без ДДС.
- 4 427.50 лева за УПИ. IIІ - 274 от кв.59 по регулационния план на с.Водица с
площ 1655 кв.м., собственост на Общината по АОС 311/29.10.98г. Цената е без ДДС.
- 1 170 лева за къща от олекотени панели №12 с площ 33 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 640 лева за къща от олекотени панели №27 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 640 лева за къща от олекотени панели №55 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 250 лева за къща от олекотени панели №75 с площ 33 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.

Въпроси? Има ли? Не виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването е ПОИМЕННО който е съгласен с така направеното предложение за решение,
моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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

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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 168
На основание основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 6, ал. 5, чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във
връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2021год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ IIІ - 274 от кв.59 по регулационния план на с.Водица с площ 1655 кв.м.
2.Одобрява начална продажна цена :
- 9 752.20 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.173 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 487 кв.м., собственост на Общината по АОС
14173/13.05.20г. Цената е без ДДС.
- 9812.30 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.174 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 561 кв.м., собственост на Общината по АОС
14172/13.05.20г. Цената е без ДДС.
- 2 282.90 лева за УПИ IIІ от кв.34 по регулационния план на с.Помощица с площ
820 кв.м., собственост на Общината по АОС 14242/22.10.20г. Цената е без ДДС.
- 4 427.50 лева за УПИ. IIІ - 274 от кв.59 по регулационния план на с.Водица с
площ 1655 кв.м., собственост на Общината по АОС 311/29.10.98г. Цената е без ДДС.
- 1 170 лева за къща от олекотени панели №12 с площ 33 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 640 лева за къща от олекотени панели №27 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.

- 1 640 лева за къща от олекотени панели №55 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 250 лева за къща от олекотени панели №75 с площ 33 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI, кад.№954 от кв.101 по регулационния
план на с.Кардам, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта
на Общината
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, нашата комисия също с пет гласа ЗА т.е. единодушно
подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Тодоров – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата комисия е с четири гласа
ЗА подкрепяме проекта за решение. 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. Уважаеми колежки и колеги нашата комисия с четири гласа ЗА,
предлагаме да подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение тук има следния вид:
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 VI, кад.№954 от кв.101 по регулационния план на с.Кардам, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14285/22.03.21г., представляваща 830 кв.м. дворно
място придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Иво
Димов Иванов.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 3 925.90 лева. Цената е без ДДС.

3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване
на всички дължими плащания от съсобственика.
Имате думата. Заповядайте. Въпроси? Имаме ли? Не.
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
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ОТСЪСТВА
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
ЗА

-

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

26
0
0

РЕШЕНИЕ № 169
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 VI, кад.№954 от кв.101 по регулационния план на с.Кардам, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14285/22.03.21г., представляваща 830 кв.м. дворно
място придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Иво
Димов Иванов.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 3 925.90 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 десета точка от Дневния ред
10.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII, кад.№87 от кв.11 по регулационния
план на с.Глогинка, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване
частта на Общината
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, нашата комисия също с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Тодоров – общински съветник
Комисията ни с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 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. Благодаря ви.
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 VII, кад.№87 от кв.11 по регулационния план на с.Глогинка, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14295/14.04.21г., представляваща 17 кв.м. дворно място
придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Адрияна
Милкова Николова
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 56.80 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. Гласуването е ПОИМЕННО. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ
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.

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 Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска

ЗА
ОТСЪСТВА
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

28.
29.

Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 170
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 VII, кад.№87 от кв.11 по регулационния план на с.Глогинка, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14295/14.04.21г., представляваща 17 кв.м. дворно място
придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Адрияна
Милкова Николова
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 56.80 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 единадесета точка от Дневния ред
11.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2021 г. на общински жилища
по групи, според тяхното предназначение и даване на съгласие за продажба на
общински жилища.
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, нашата комисия по тази точка с четири гласа ЗА и един
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлагаме даподкрепиме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Тодоров – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател. Комисията ни два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
нямаме становище. 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. Уважаеми колеги нашата комисия с четири гласа ЗА, предлага да
приемете списъка предложен на вашето внимание. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 и чл. 47 от
ЗОС, чл. 3, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение, съгласно Приложение №1 Списък на общинския
жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища на наематели съгласно
Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и по Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА
за реда и условията за разпореждане с общински жилища
Приложения:
 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на
общински жилища по групи, според тяхното предназначение.
 Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали
заявления за закупуване след месец март и отговарящи на условията по
Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с общински жилища

Въпроси? Имаме ли? Заповядайте г-н Тодоров.
Тодор Тодоров – общински съветник
Имам въпрос. Виждам, че резервните жилища са 99 на брой, това значи, че са една
трета от общия общински жилищен фонд. Въпросът ми е тези резервни жилища кой ги
стопанисва, има ли наематели? И общо взето малко разяснения, защото това е една трета
от целия жилищен фонд на общината. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за въпроса. Кой би могъл да отговори? Мариян Маринов, заповядайте гн Маринов.

Мариян Маринов – общинска администрация
Уважаеми дами и господа общински съветници, вчера го коментирахме на
комисията този въпрос, но г-н Тодоров го задава пак. Какво представляват резервните
жилища? Съгласно ЗОС и нашата наредба предназначението на резервните жилища е, че
там с предимство се настаняват хора със сериозни здравни и социални проблеми и
граждани, които са пострадали от бедствия, аварии, земетресения, пожари и други такива
природни бедствия. Но в случая по голямата част, които са настанени при нас са хора със
сериозни здравни и социални проблеми и освидетелствани с телк. Ако забележите
структурата на това, което ви е представено по голямата част представляват къщичките в
кв. ''Надежда'' т. нар. ''Палестина'', къщи в селата и има само няколко апартамента. Мисля
че са 52 жилищата, а не деведесет и няколко, ако не се лъжа, нещо неможем да се
разберем с цифрите. За това са резервните жилища, такива наши съграждани се настаняват
там. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Веселинов?
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Тук въпросът ви е дали има разлика в плащането на жилището на кв. метър или на
отстояние от центъра или в селата? Проблемът според вас е, че е много висок процента и
трябва да се намалят резервните жилища за сметка на наемните.
Тодор Тодоров – общински съветник
Да, значи малко продължение на въпроса – има ли част от тези жилища, които са не
несвободни, а негодни за живеене след земетресението и живеят ли хора там? Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Да, тези резервни жилища бяха направени във връзка със земетресението. Може би
има логика да редуцираме и да намалим процента, спрямо общия процент жилища. Аз
незнам дали има някакъв нормативен документ, който да ни задължава какъв процент да
бъдат тези резервни жилища. Щом няма може да ги намалим. Но като имам предвид и
това, което каза Мариян Маринов една голяма част от тези жилища отпадат едно по едно.
Такива са в кв. ''Надежда'', такива са в селата и отговарям има и такива жилища, които са
неизползваеми. Така и стоят. Опитвали сме се да настаняваме хора социално слаби, преди
всичко от групата на ромите. Не плащат наем и след като напуснат след тях е ужас. Дори
и конете си вкарват. Визирам една част горе в северно Попово. Да, имаме си проблем с
тези жилища, не се използват. Незнам трябва ли да хвърляме излишни средства да ги
ремонтираме. В северната част на града да ги ремонтираме, понеже са монолитни е
разбираемо, но в кв. ''Надежда'' и по селата е безсмислено, тъй като са олекотени и се
мучим да се отървем. Ако продадем цялата тази част на кв. ''Надежда'', аз ще бъда най
доволен. Там проблеми с водата и с електрозахранването, не си плащат. Тук, този списък с
Димитър Димитров, който обменяме със Социалния център, по спомен на около
дванадесет човека, социално слаби вие плащате, дванадесет, тринадесет. На останалите се
чудим как да събираме парите и сме започнали една кампания, на тази част от
нередовните платци по три пъти сме ги предупреждавали последните години. Накрая ще
ги изваждаме и ще продаваме тези жилища, особенно олекотените. За съжаление има и
такива, които си живеят в монолитните жилища, панелните и пак не плащат. Мога да ви
кажа, че предприех като Кмет една кампания и под заплахата да бъдат принудително
освободени тези жилища от нередовните платци, последните два месеца идват и плащат
по 2,3,4 хиляди лева наеми, които не са плащали по две години, три. Да имаме проблеми с
жилищния фонд. Проблеми и със служителите, които отговаряха за този жилищен фонд,
имаше едно текучество. Сега мисля, че го решихме въпроса. Дано да продължим в тази
посока. Да има отчетност. Всеки месец на бюрото си имам за неплатени повече от три
месеца мисля и предприемаме към тях предупреждения, ч еще бъдат предварително
извадени по наредбата, която е на Министерски съвет, на един месец нередовно платил
можеш да го извадиш, пък той да си търси правата по съдебен път. Така е, над 200 хил.

Лева имахме несъбрани наеми. Нещата сега корено се промениха. Това е, което мога да
кажа. Ако мислите, че е редно да променяме съотношение резервни към останалите да го
направим, но нека да изчистим олекотените жилища и тогава да умуваме само за града
какво да правим с резервните. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря г-н председател. По тая точка смятаме да се въздържиме, защото знаете,
че всяка година когато ни се предлагат такива жилища за продажба, особенно
монолитните жилища, смятаме че това е едно богатство на общината, което в края на
краищата можеме да превличаме специалисти, млади хора и т.н. и сме го изразявали
нашето мнение, че трябва да спреме поне продажбата на апартаменти. Тези олекотени
къщички и т.н., те са вече извън всякакви гаранции и трябва да се продадат, но да
продаваме апартаменти, просто смятаме, че не е редно и миналата година също го
изразихме при приемането на този списък, затова ни еще се въздържим. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Д-р Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
С два месеца задържахме внасянето на тази точка, защото аз не бях доволен от
списъка на желаещите да закупят. Проверихме детаилно и този списък е редуциран. Беше
с хора, които нямат право, но въпреки това се бяха промушили. Но да не продаваме, при
положение, че ние самите сме решили, общинския съвет сме гласували мисля, че три
години след като си редовен наемател или пет беше, трябва да го гласува общинския
съвет. Сега, ако ние внасяме нещо, което е нормативно издържано и хората си искат
правата, аз незнам как общината може да го стопираме, ако нямаме решение на
общинския съвет. И второто което е, да, прави сте, но в тези жилища неможем да
привличаме специалисти, защото те са си наемни жилища и ако не им ги продадем, те ще
продължат да си живеят. За сметка на тези резервните ако искате или предлагате може да
увеличим процента на ведомствените жилища. По наредбата е казано кои само могат да
ползват ведомствени жилища и такива ги ползват. Да и от болницата най – вече
специалисти в здравеопазването. Можем и това да го направим, но внесете предложение
да спрем продажбата. Аз това мога да ви кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Д-р Веселинов. Аз също мисля, че когато имат правно основание хората,
които са подали заявление, ние нямамаме основание ако не променим собственото си
решение да отхвърлим и да не им приемем предложенията, така че солидализирам се с
мнението на Д-р Веселинов и мисля, че е правилно. Да, можем да променим. Инициирайте
една такава докладна да променим процента или годините, които е необходимо или да
откажем въобще продажбата, незнам дали това може нормативно, но меожем да променим
решението на ОбС, най – малко условията на които трябва да отговарят желаещите да
закупят жилища. Така, други въпроси имаме ли? Добре. Приемаме, че изчерпахме тази
тема и преминаваме към гласуване. Гласуването е ПОИМЕННО.
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 171
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 и чл. 47 от
ЗОС, чл. 3, ал. 2 и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение, съгласно Приложение №1 Списък на общинския
жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища на наематели съгласно
Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията установяване на жилищни нужди, за настаняване

под наем и по Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА
за реда и условията за разпореждане с общински жилища
Приложения:
 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на
общински жилища по групи, според тяхното предназначение.
 Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали
заявления за закупуване след месец март и отговарящи на условията по
Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с общински жилища

Преминаваме към работа по дванадесета точка от дневния ред –
12.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение за офис във връзка
със създаването на мобилен общински център (офис) за консултантски услуги към
Национална служба за съвети в земеделието, върху част от имот частна общинска
собственост
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“
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, нашата комисия също с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Димитър Тодоров.
Димитър Тодоров – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата комисия е с четири гласа
ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря Ви.
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от
ЗОС, чл. 49, ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Национална служба за съвети в
земеделието,
върху част от имот частна общинска собственост представляващ:
Помещение с площ 16 кв.м. находящо се на пети етаж в сграда с административен адрес
пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с идентификатор

57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на Общината по АОС
51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. със срок от 5 години, считано от датата на подписване на
договора за предоставяне на помещението за ползване от НССЗ, след одобряване на
проектното предложение на Национална служба за съвети в земеделието по процедура
№BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за
съвети в земеделието, чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за
консултантски услуги“, но не по-късно от 31.12.2021г.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване при наличие на предпоставките по т.1.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата. Има ли желаещи да се изкажат. Заповядайте г-н Анастасов.
Драгомир Анастасов – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н зам. Кмете, колеги,
просто в нашата комисия го обсъждахме, че местото е много недостъпно на последния
етаж на старата сграда на общината и наистина е много мобилен, пък ще има голяма
заинтересованост от жителите на общината и ако може нещо, той г-н Маринов ще си каже
мнението пак де. Каза че за момента нямало нещо подходящо, само че си мисля че, ако
намерим нещо което е на земята, така образно казано, да могат хората да си вършат по –
лесно нещата, защото наистина ще има доста заинтересовани и трудно ще е там на
последния етаж. Това ми е мисълта, ако може нещо да се направи. Дори сега в момента
ако не сме готови, да поемем някакъв ангажимент да намерим по – хубав офис. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Няколко пъти сме говорили с шефа на националната служба – Младен Младенов и аз
се ангажирах наистина да създадем този офис и център за консултации. Да, има логика, но
нали ще пуснем този прословут асансьор. Кажете къде да ги пратим? Може да ги пратим в
сградата на старото ДЗИ, ама то е пак по стълбите. Кажете къде да ги пратим? Няма
такава удобна за ползване площ общинска собственост. Магазините продадохме.
Подоходното здание аз не се сещам къде е това.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На ъгъла точно отсреща.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Да, там има нещо свободно, но трябва да видим това подоходно здание какъв беше
там ангажимента, при строителството нещо поехме. Добре. Там наистина има свободно.
Добре с Мариян Маринов ще го огледаме. С една дума, сега да го гласуваме, че ще дадем
съгласие за такъв офис, а после да го препотвърдим ли? Или да го отсрочим за следващо
заседание? Малко неясно става.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
За да е безвъзмездно трябва да имаме точен адрес. Иначе няма да стане. Решението е
принципно и няма да му влезе в сила при една евентуална проверка.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Да отложим за следващия път, за да огледаме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имайте предвид, че всеки момент се очаква отваряне на подмярка 4.1 към която ще
има голям интерес и точно тогава ще има ефект от това нещо. Защото ще има достатъчно
средства и възможност всички да кандидатстват или много земеделци да кандидатстват.
Разбира се е важно колко бързо ще реагират съвети в земеделието, защото създаването на
такъв офис и администрирането му не е лесна работа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Един човек ще пуснат, той ще си бъде на щат към националния център. Предполагам,
че човекът ще е от Попово. Няма логика да е от друго място. Дайте да го гласуваме, после
ще го прегласуваме на следващата сесия, сега нямаме готови.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако гласуваме в този вид това им развързва ръцете да действат, за да могат да
организират офиса, а самият адрес може да го променим с едно наше следващо решение в
някакъв следващ момент, но те ще са го организирали. Самото решение им дава право да
започнат самата организация. Ако се намери друго помещение, в някоя от следващите
сесии ще променим адреса на този офис.
Добре. Други въпроси? В такъв случай гласуваме решението в този вид. Гласуването е
поименно.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме
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.

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 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

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

РЕШЕНИЕ № 172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 49, ал. 2
и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Да се учреди безвъзмездно право на ползване на Национална служба за съвети в
земеделието,
върху част от имот частна общинска собственост представляващ:
Помещение с площ 16 кв.м. находящо се на пети етаж в сграда с административен адрес
пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с идентификатор
57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на Общината по АОС
51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. със срок от 5 години, считано от датата на подписване на
договора за предоставяне на помещението за ползване от НССЗ, след одобряване на
проектното предложение на Национална служба за съвети в земеделието по процедура
№BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за
съвети в земеделието, чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за
консултантски услуги“, но не по-късно от 31.12.2021г.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване при наличие на предпоставките по т.1.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от дневния ред –
13.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план на
техническата инфраструктура – захранващ водопровод към поземлени имоти с
идентификатори 55213.147.11 в землището на с.Паламарца, общ.Попово и
57649.26.36 в землището на гр.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, нашата комисия също с пет гласа ЗА т.е. единодушно
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. Уважаеми колежки и колеги, нашата комисия с четири гласа ЗА,
предлага да подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територия, Общинският съвет

РЕШИ
1.Разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – захранващ водопровод на поземлени имоти с
идентификатори № № 55213.147.11 по кадастрална карта на землището на с.Паламарца,
общ.Попово и 57649.26.36 по кадастрална карта на землището на гр.Попово от поземлен
имот с идентификатор 55213.148.453 по кадастрална карта на землище с.Паламарца,
общ.Попово.
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001г. за
обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие с техническото
задание по чл.125 от ЗУТ.
2.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание по чл.125 от ЗУТ

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме ЗА

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

РЕШЕНИЕ № 173

На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1
и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територия, Общинският съвет

РЕШИ
1.Разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – захранващ водопровод на поземлени имоти с
идентификатори № № 55213.147.11 по кадастрална карта на землището на с.Паламарца,
общ.Попово и 57649.26.36 по кадастрална карта на землището на гр.Попово от поземлен
имот с идентификатор 55213.148.453 по кадастрална карта на землище с.Паламарца,
общ.Попово.
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001г. за
обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие с техническото
задание по чл.125 от ЗУТ.
2.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание по чл.125 от ЗУТ
Румен Димитров – общински съветник
Може ли 15 мин. Почивка?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, разбира се. Сега е 10:10, 15 мин. Почивка. Долу във фоайето има приготвени
сандвичи, кафе и чай. Да не ме упреквате, че не мисля за общинските съветници. Г-жа
Расимова всеки път ме упреква на председателски съвет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума. Да благодаря ви имаме кворум, всички са налице,
няма пострадали по време на почивката. Продължаваме нататък.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от дневния ред –
14.Преиздаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост на: язовир „Паламарца” в землището на с. Паламарца с цел на ползване
„Аквакултури и свързаните с тях дейности” и продължаване срока му
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, 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 „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 представители на
общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, на своето заседание
нашата комисия в непълен състав с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Благодаря ви.
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. Нашата комисия с пет гласа ЗА 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, единодушно подкрепяме проекта за решение. Благодаря ви.
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 и чл. 79, ал. 1, т. 1, чл. 79, ал. 3 от ЗВ и
чл. 78, ал. 2 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
прекратяването на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект №1/20.06.2016
г. по отношение на ЕТ „Кърджиев-Веселин Димитров-Кольо Николов-Иванка Николова“
и преиздаването му на „РИДЕНА-19“ ЕООД с ЕИК 205779059 и адрес на управление гр.
Попово, ул. Лозарска №11
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия
продължаване на Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект на "Ридена19" ЕООД, с ЕИК 205779059 и адрес на управление гр. Попово, ул. Лозарска №11 за срок
от 6 години от продължаването.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 174
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 1, т. 1, чл. 79, ал. 3 от ЗВ и
чл. 78, ал. 2 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
прекратяването на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект №1/20.06.2016
г. по отношение на ЕТ „Кърджиев-Веселин Димитров-Кольо Николов-Иванка Николова“
и преиздаването му на „РИДЕНА-19“ ЕООД с ЕИК 205779059 и адрес на управление гр.
Попово, ул. Лозарска №11
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия
продължаване на Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект на "Ридена19" ЕООД, с ЕИК 205779059 и адрес на управление гр. Попово, ул. Лозарска №11 за срок
от 6 години от продължаването.

Преминаваме към работа по петнадесета точка от дневния ред –
15.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение„Местна
инициативна група – Попово“ върху част от имот частна общинска собственост
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. По тази точка 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 „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. нашата комисия в с ЧЕТИРИ гласа ЗА, подкрепяме предложението за
решение. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл.
49, ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Местна инициативна група
– Попово“ с ЕИК 125584311, представлявано от инж.Магдалена Радева – изп.директор
върху част от имот частна общинска собственост представляващ:
Стаи 404, 405 и 407 с площ 50 кв.м. находящи се на пети етаж на сграда с
административен адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с
Идентификатор 57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на
Общината по АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. със срок до 31.12.2028г.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право
на ползване.
Имате думата колеги, Местна инициативна група отдавна работи и отдавна е в тези стаи
на този адрес. Изтича им срока и трябва да бъде преподновено правото им на ползване. Гн Тодоров, заповядайте.
Тодор Тодоров – общински съветник
Имам въпрос. МИГ генерират ли приходи, получават ли възнаграждение
членовете на управителния съвет и защо ако генерират приходи не си плащат наем?
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Тодоров. Кой може да отговори на този въпрос? Г-н Черкезов,
заповядай.

Николай Черкезов – общински съветник
Колеги, в предния програмен период бях част от управителния съвет на МИГ
Попово, така че мога да внеса пояснение. МИГ е регистриран съгласно европейски
програми и спазва конкретни изисквания за такива сдружения, неправителствени
организации, които да изпълняват дейностите по европейски проекти на местно ниво.
Единствения начин за финансиране на МИГ е средства от европейския съюз, които се
полагат в зависимост от защитения бюджет за съответния програмен период и съответно
членски внос. Доколкото помня условията, МИГ няма право да получава приходи от друг
характер и да развива друга дейност. Служителите в МИГ, управителния съвет и
назначените експерти получават заплати, да. Община Попово е част от МИГ като
учредител и доколкото знам също плаща някакъв членски внос в МИГ. Това е
финансовото положение. Почти винаги има някаква част от разходите, която не се
одобряват и признават и тогава подпомагаме МИГ като част от учредителите, като идеята
е, че МИГ допринася доста за развитието на общината. Мисля че един такъв наем, после
ще трябва да гласуваме подпомагане на МИГа и от общинския бюджет да го платим пак
ние. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Черкезов. Заповядайте г-н Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, наблюдавам тук
от години назад, че има някакво настроение към МИГа от една част от съветниците и аз не
мога да си обясня защо е така. Първия програмен период минахме по-лесно и МИГа го
запазихме само на територията на Община Попово. Много се опасявах този програмен
период, тъй като имаше изисквания и много общини се групираха по две, по три за да си
защитят миговете. Ние минахме между иглени уши и остана пак на територията на
Община Попово. Сега като гледам какво е предприето от тук нататък ще ни бъде много
трудно да запазим мига за следващия програмен период, ако не се коалираме с някоя
съседна община. Гледали сме с кои можем – Антоново, Омуртаг са заедно; Опака не ги
знам с кой са; Разград и Търговище с които граничим, защото условието е да граничим, те
нямат право да изграждат областните центрове мигове, Стражица незнам и те с кой
работят и сигурно няма да имаме МИГ следващия програмен период. Да ви кажа в
момента какво е мига, тя и Йорданка Георгиева е тук, 400 хил. лева защитихме за
изграждане на южната трибуна на стадиона, направихме обществена поръчка и променя
корено стадиона на три етапа. Колко фирми бяха, седем мисля, три отстранихме за
нередовни документи, четири останаха и вместо да започнем от есента стадиона – едната
фирма от Троян, другата софийска обжалват решението за изпълнение на „Металпласт”
мисля от Русе, тези които направиха на „Младост” спортната площадка. Два пъти излиза
решение на КЗК, връщат ни, ние подобрихме това, което искахме, но отново има
обжалване. Неможем да започнем поради такива процедури. И сега чакаме ново решение
на КЗК срещу жалващите се софийска строителна фирма. Те са дали най-висока цена за
изпълнение, а се жалват срещу тези дали най-ниска цена. Някакви процедурни хватки,
само и само да ни пречат. Аз виждам, че с тези 400 хил. ще започнем изпълнението на
първи етап, месец, два, неможем по никакъв начин да спрем. Вторите 400 хил. са за
северната страна- трибуните, козирка, изцяло подновяване на спортната сградата –
съблекални, душове и остават още около 300 хил. по нататък за третия етап, ще търсим да
си направим един стадион, който си прилича на категориите за допустимост на
определени нива, дали ще е на втора група, чак на първа нямаме претенции тук да се
правят състезания. Тази година ни съобщават, че ще можем още 600 хил. лева общината
да ползваме. Аз чакам това да стане факт и имаме намерение тези 600 хил. лева вчера
говорихме с Владо Иванов – 100 -120 хил. лева, то ще стане с гласуване на общинския
съвет, но да сложим върху могилата, тракийската гробница в Гагово да направим свястно
покритие, за да може после както в Европа си правят метални стъклопласти, за да може
после да се продължат тези археологично възстановителни работи на могилата. Говорим

за поне три или четири спортни площадки, които ще можем да направим в селата, една
спортна площадка тук в Попово с изкуствена трева по – голяма или да довършим
волейболната зала с това, което едно време Тодор Тодоров беше започнал. Там нестигнаха
пари, там какви проекти правихме за плажен волейбол. Може би да удължим
пространството и да довършим плажния волейбол или от другата страна тенис корт или да
направим два тенис корта. Това ще го обсъждаме с тези 600 хил. лева, както вие решите
или друга спортна площадка в горен „Младост” или тук да възстановим тенис кортовете и
намеренията, които имаме за волейболната зала. Това всичко го дава МИГ. За какво
някакво настроение има срещу този МИГ? Немога да разбера г-н Тодоров. Смешно е за
някакви дребни стотинки да бутаме важните неща в града.
Тодор Тодоров – общински съветник
Явно небях разбран. Нямам нищо против МИГ, приемам техните успехи и за
общината също. Изцяло съм за дейността на МИГ, подкрепям всичко. Просто на фона на
всичко това, което се прави мисля, че някакъв символичен наем работи против авторитета
на МИГ. В края на краищата говорим за Община Попово и някакви символични приходи
от тази местна инициативна група. Не мисля,че това е нещо против МИГ в никакъв
случай. Неправилно бях разбран. Подкрепям напълно МИГ и аз не виждам човек тук,
който да е против това. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Говори за авторитета не на МИГ, а за авторитета на общинския съвет. Защото ние
сме батковците, айде сега ние да помогнем на малките. Моля ви се.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Има ли други въпроси? Няма, в такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването по тази точка е ПОИМЕННО.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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 Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
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27.
28.
29.

Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

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

РЕШЕНИЕ № 175
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл.
49, ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Местна инициативна група
– Попово“ с ЕИК 125584311, представлявано от инж.Магдалена Радева – изп.директор
върху част от имот частна общинска собственост представляващ:
Стаи 404, 405 и 407 с площ 50 кв.м. находящи се на пети етаж на сграда с
административен адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с
Идентификатор 57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на
Общината по АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. със срок до 31.12.2028г.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право
на ползване.
Преминаваме към работа по шестнадесета точка от дневния ред –
16.Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите с
отпадъците в Община Попово за 2020 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, 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 „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ г-н Румен Русев:

Д-р Румен Русев – общински съветник
Уважаеми г-н председател, нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ подкрепя предложението за решение. 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 подкрепим предложението за решение.
Благодаря ви. И аз имам личен въпрос, използвам микрофона, може ли да ни се даде какво
е количеството за 2019 год. като отпадък.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Количеството отпадъци за 2019 год. какво е на територията на общината. Добре,
това го приемаме за обсъждане. Кой ще отговори на въпроса? Инж. Радева ако има
готовност. Заповядайте.
Снежана Радева – общинска администрация
Уважаеми г-н председател, г-н Кмет и общински съветници, тъй като не нося
предишния отчет ще кажа една цифра приблизителна, мисля че 6500 тона, не се
ангажирам с точната цифра.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Около 6500 тона. Г-н Иванов, това е отговора на вашия въпрос. Намалени? Ами да
то всичко се намалява. Други въпроси? Няма, зачитам основанията за проекта за решение:
На основание чл.21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Приема Годишния отчет за 2020г. по изпълнението на „Програма за управление
на дейностите с отпадъците за период на действие 2016 – 2020г. “
2.
Приложение: Отчет
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров има въпрос. Заповядайте.
Тодор Тодоров – общински съветник
Незнам дали е въпрос. Искам да попитам правен ли е икономически анализ, ако ние
сами започнем да си обслужваме събирането на отпадъците, общината говоря. Дали това
няма да бъде по – евтино за нас като община и за гражданите. Имам предвид, че скоро
разговарях с директора на БКС Търговище и се оказа, че те го правят сами това и не само
това, а и всички БКС дейности. Защото външните изпълнители знаете много добре гледат
своя интерес и цената е по – висока. Не говоря само за отпадъците, а за всички външни
изпълнители по принцип. Дали е правен такъв икономически анализ и може ли да
помислим по този въпрос. Нищо повече. Иначе съм за и ще гласувам за отчета. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Тодоров. Г-н Тодоров, вие последен влязохте в ОбС. Този въпрос
отдавна се дискутира тук при и нас няколкократно сме го обсъждали. Аз ще дам думата на
г-н Веселинов, ако иска нещо да каже, но със сигурност знам, че няколкократно е
обсъждан, предприехме някакви действия. Тук имаше ответни реакции от населението,
затова спряхме, така че Д-р Веселинов заповядайте за повече уточнение към г-н Тодоров.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Аз по този въпрос съм се изчерпал. Наистина г-н Тодоров по-късно влезе в ОбС.
Икономически анализ тук се разисква и се чудехме ние от къде да намерим пари да го

изпълняваме. БКС Търговище какво им е по различно г-н Тодоров? Ние имахме БКС и те
вършеха тази работа. На мен като кмет ми беше омръзнало общината да налива, както и да
е. Сигурно във времето може да опитаме, но за сега нямаме, защото тези бали които бяха
натрупани последните години и имахме намерение да ги изгаряме миналата година
вкараха общината в над 600 хил. лева, докато заминат за Девня за изгаряне. И тези милион
и двеста, които неразплатени приключихме половината ни тежаха отпадъците. Успяхме
тази година да приключим, да разплатим старите задължения по отношение на
отпадъците, сега висим на двете фирми по сметосъбирането и изгарянето в Девня, три
месеца по около 38 хил. 120 хил. лева на едната, на другата по-малко, около 60. С една
дума намалили сме ги на 150 хил. лева, нямам точните цифри. До края на годината ще
влезем в график със задълженията си към тези фирми. А по нататък ще видим какво ще
правим, защото трябват пари. Държим едни 800 хиляди лева в регионалното сдружение в
Търговище, което вече е безпредметно, защото Търговище карат в Шумен. Шумен се
мъчат и те да си направят за изгаряне на отпадъците. Разград и те са задънени и незнаят
къде ще изсипват отпадъците. Проблемът е къде ще караме отпадъците. Ние може да
имаме наша фирма да ги събира, а по нататък? Депониране за напред няма да има. И така
се развиват нещата в България като цяло.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров, аз да продължа. Ние тук си обещахме като не успяхме да придвижим
тази идея с изгарянето да открием такъв дебат сред населението и да направим някакво
много широко обществено обсъждане и от нас да излезе инициативата и да предложим
някакво решение, защото може би трябва нещо генерално да решим. Тук има много
предпоставки да предрешават крайния резултат, защото трябва да имаме специален
действащ закон на национално ниво. Има някакъв, но много не се спазва и въобще много
неща. Но този отпор, който получихме от населението по отношение на изгарянето може
би се дължи на недостатъчно разяснение по тази тема. И тук от нас зависи, ние да я
поставим на обсъждане сред населението и да започнем евентуално някакви действия.
Така, има ли други въпроси? Г-н Анастасов?
Драгомир Петров – общински съветник
Виждате вече, че времената се менят и гражданите започват да изхвърлят дивани,
хладилници, секции. Значи ние трябва да направим така, че да си облекчим отпадъците,
поне тях да не тикат тука във контейнерите и колкото по скоро я направим, виждам че е
застъпено и имам едно като предложение – нека на тези контейнери да има някакъв
телефон на тези хора, защото те не знаят къде да ги закарат, голяма част от тях. Да се
обадят на някакъв телефон да им се изясни или тези, които правят ремонт да им се
предостави някакъв контейнер, както е на всякъде. Да, за строителни. Прави ремонт и си
хвърля там хладилник, хвърля печка, мечка, всичко, сменя оборудването шкафчета, кухни,
слага ги и да ги кара. Просто незнаят къде да се обадят. Или например секат някое дърво в
градината си и ето както има къде, идвам, режат му ги, мели се, само че си заплаща и
готово. Нека да имат някакъв телефон на който да се обадят, защото наистина не знаят
къде. На контейнерите да има нещо написано. Давам го като някакво предложение. И ще
си облекчим контейнерите, защото половината ги пълнят с не битови отпадъци и после ги
плащаме всички. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е потвърждение как от само себе си се явяват проблемите на разделното
събиране или от само себе си то се налага, но ние за да можем да правим разделно
събиране трябва да имаме обща концепция какво да правим с отпадъците, какво правим с
биоразградимите. Те трябва да бъдат отделно, за да не товарят наистина. Какво правим
със строителните, какво правим с битовите? Това е концепция. Трябва да имаме обща
концепция. В момента всичко се събира на едно място и ги пращаме в Девня и плащаме,
за да ни ги изгорят.
Така, други въпроси? Г-жа Колева.
Венета Колева – общински съветник

В продължение на въпроса за тези отпадъци аз четох, че в някой от градовете има
нещо като контейнери в които населението не изхвърля, а поставя дрехи, които са годни
за ползване, но хората разчистват от къщите си и за да не се хвърлят в контейнерите и да
се разнасят се поставят там. Имаме ли такава възможност или, ако не да се
позаинтересуваме, слагайки някакви такива контейнери по – високи като гардероби, за
такива стари дрехи, които всички изхвърляме от гардеробите си, за да може пък
евентуално нуждаещите се да ги вземат и да ги ползват. Има много хора които имат
излишни дрехи. Има и такива в национален мащаб за пострадали семейства, аз лично съм
изпращала по куриер в Южна България, такива дрехи които не ползваме да могат да ги
ползват други. Които са в приличен вид, разбира се. И мебели и някой други неща. На
няколко места на десетина например в града. Ако можем това да направим, за да не висят
по контейнерите навсякъде такива дрехи, които често всички виждаме. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Напълно логично на г-жа Колева ще отговоря. Онзи ден ли направихме преписка с
една фирма от Габрово и предложихме на четири места в града да сложат техни
контейнери за събиране на текстилни отпадъци. Сега, тези техните контейнери не ги знам,
но едва ли са такива да си закачиш дрехите на закачалка или прани и изгладени, може ви в
насипно състояние. Запитването ни беше колко често ще идват да ги събират тези четири
контейнера. Така че сега правим първите стъпки в това отношение. А за едрогабаритните
– мебели и бяла техника имаме с навеса, който сме стопирали сега и не изграждаме, там
хората да си карат, както е в Европа. Вярно че там като си го закараш трябва и да си
плащаш. Тука ако накараш някой закара печката или гардероба и да заплати, сигурно няма
да го направи. В един навес това е едно от вижданията и решенията да събираме тези
едрогабаритни отпадъци. А за текстила скоро ще го имаме като решение, само ще видим
като решение и ще видим дали само с текстил ще пълнят или ще си хвърлят и другите
отпадъци, както правят и при разделното събиране.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Явно има голям интерес към тази тема и съм сигурен,че ако продължим
обсъждането може и да сглобим една концепция. Както се оформят неща полека лека,
само трябва някой да води протокола и сме готови с концепцията за сметосъбирането и
сметоизвозване и разделното събиране и т.н. Явно има голям интерес към тази тема още
веднъж ще се повторя и трябва да го поставим на обсъждане и може би ще бъде решено.
Наистина има много използваеми , ето аз ще дам пример със Западна Европа – има един
ден в седмицата или в месеца, който е ден употребявания отпадък. Там всеки, който
сметне, че има нещо което става за употреба, но не му е нужно го изнася отпред пред
къщата си и който желае може да си го вземе. Ако не го вземе в края на деня минава един
автомобил, който го носи някъде си. Какъв е проблема да направим такова нещо и при
нас. Един ден в месеца. Сигурен съм, че ако продължим темата ще има и други идеи, аз
казвам само че бихме сглобили цяла концепция за сметосъбиране. Но да се съсредоточим.
В момента имаме точка за годишен отчет за изпълнение и управление на дейностите с
отпадъците, така че ако има някой нещо в тази посока да каже, ако не да преминаваме към
гласуване. Имаме ли още нещо по отношение на годишния отчет? В такъв случай
подлагам на гласуване годишния отчет.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме ЗА
ЗАПРОТИВВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 176
На основание чл.21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Приема Годишния отчет за 2020г. по изпълнението на „Програма за управление
на дейностите с отпадъците за период на действие 2016 – 2020г. “
Приложение: Отчет

Преминаваме към работа по седемнадесета точка от дневния ред –
17. Създаване на Временна комисия на Общински съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на община Попово
Вносител: Дончо Дончев – общински съветник
Г-н Дончев , желаете ли да кажете нещо по тази докладна като аргументи или
всички са запознати с нея? Знаете че такава комисия съществуваше в предни ОбС, но
членовете вече би трябвало да са други и да имаме нов състав би трябвало, ако желаем
разбира се и вземем решение да я създадем наново. Тук няма становища на комисиите,
тъй като е предложение. Вносителя на докладната е предложил за председател на
комисията г-н Стоян Попвеличков, разбира се ако има други предложения ще ги
подложим на гласуване.
Проекта за решени е е:
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 44 и чл. 58 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във
връзка с чл. 4, ал.1 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни
двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово, Общинският
съвет

РЕШИ

1. Създава Временна комисия на Общински съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на община Попово за Дейностите по
организиране и разпределение на Общинския фонд за асистирана репродукция и
лечение на репродуктивни проблеми на брачни и извънбрачни двойки в Община
Попово.
2. Избира следния състав на Комисията по т.1:
Председател:

Стоян Попвеличков

Зам.председател:
......................................................
Секретар :
…………………………………..
Членове:

.....................................................
.....................................................
…………………………………
......................................................

3.Срокът за работа на Комисията по т.1 е до края на мандата на настоящия Общински
съвет
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата първо по отношение на самата докладна да има или да няма такава
комисия и второ по предложения на отделните групи, както се разбрахме на
председателски съвет за състав на комисията. Кой желае думата? Г-н Димитров,
заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Групата на ПП ГЕРБ предлага г-н Тодор Тодоров, ние смятаме че понеже наши
колега от пресния ОбС създаде тази комисия е редно да поискаме г-н Тодоров да бъде
председател на тази комисия. Ние не я създаваме, а продължава работата и в нов състав.
Така че ако колегите не го одобрят, това е нашето предложение за председател, ако не го
одобрят да стане зам. председател. В края на краищата това беше труд на нашия колега
Никола Тошков, той навремето я създаде тази комисия, работи два мандата мисля, ако не
и три. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. А за членове други предложения нямате, само
предложението за г-н Тодоров. Добре давам думата на г-жа Расимова от името на ДПС.
Емел Расимова – общински съветник
Уважаеми г-н председател, аз мисля че първо трябва да гласуваме състава като
численост, дали да бъде от пет човека или седем. От групата на ПП ДПС предлагам г-н
Мариян Бодев за зам. председател. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Може би наистина сте права. Да подложим първо на гласуване броя на членовете
на комисията, дали те да бъдат пет или седем. До сега е била от седем члена, така че
предложението на вносителя е за седемчленна комисия. Вие правите ли предложение за
пет члена?
Емел Расимова – общински съветник
Не, не.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не. В такъв случай подлагам на гласуване предложението на вносителя комисията
да бъде седемчленна. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласуваме

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

- 27
- 0
- 0

Така, единодушно одобряваме, че комисията ще се състои от седем члена. От тук
определяме управленския състав. Един председател, един зам. председател, един секретар
и четири члена. Който е съгласен в такава структура да бъде комисията, моля да гласува.
Гласуваме ЗА.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

- 26
- 0
- 0

С 26 ЗА одобрихме структурата – един председател, един зам. председател, секретар и
четирима членове. И сега започваме с номинациите. Имаме номиниран от вносителя за
председател Стоян Попвеличков, имаме втора номинация от ГЕРБ г-н Тодор Тодоров за
председател. Имаме ли други номинации за председател на комисията? Няма. В такъв
случай подлагам на гласуване по реда на предложенията. Първото предложение е за г-н
Стоян Попвеличков. Който е съгласен Стоян Попвеличков да бъде председател на
временната комисия към ОбС по чл. 4 ал. 1, моля да гласува. Гласуваме ЗА:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
ПРОТИВ

- 20
- 0
- 6

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров, няма смисъл да гласуваме вашето предложение. Приемаме, че г-н
Стоян Попвеличков е председател на комисията. Да, заповядайте г-жо Расимова.
Емел Расимова – общински съветник
Уважаеми г-н председател, ако може да си оттегля предложението. Нека зам.
председател бъде г-н Тодоров, а секретар Мариян Бодев. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. В такъв случай имаме ли друга номинация за зам. председател на
комисията? За сега имаме само една и тя е за г-н Тодоров от групата ГЕРБ. Имаме ли
друго предложение? Няма. Добре. Подлагам на гласуване г-н Тодоров за зам. председател
на комисията. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
ПРОТИВ

- 26
- 0
- 0

Одобрихме г-н Тодор Тодоров за зам. председател. Има предложение за секретар
да е г-н Бодев. Има ли друго предложение за секретар? Няма. В такъв случай подлагам на
гласуване, който е съгласен г-н Мариян Бодев да стане секретар на комисията, моля да
гласува. Гласуваме ЗА.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
ПРОТИВ

- 26
- 0
- 0

Единодушно приемаме г-н Бодев за секретар на времената комисия. И останаха
четири члена. Имаме четири групи, нали така? Да не греша? ГЕРБ, БСП, ДПС, АБВ и
ЗАЕДНО, но тъй като АБВ имат председател е логично да имаме членове от ЗАЕДНО и от
другите групи. Ама те пък другите групи има зам. председател и секретар. Добре де. Г-н
Димитров кого ще предложим от групата на ЗАЕДНО за член на комисията? Д-р Русев?
Чакам предложения за членове от всички! Трябват ни четирима члена. Г-н Анастасов,
слушам?
Драгомир Петров – общински съветник
Десислава Игнатова.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
ДПС? Фатиме Реванска. Добре. Найден Иванов, така. Група ЗАЕДНО? Имаме ли
готовност. Добре, дайте да бъде някой друг щом неиска д-р Русев. Тук по – скоро не е
необходимо да е доктор, нали д-р Русев? Може да бъде всеки и педагог може да бъде. Да,
г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз предлагам Румен Димитров.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Ето така се прави. Така до тук избрахме председател, зам. председател,
секретар и членове:
Десислава Игнатова, Фатиме Реванска, Найден Иванов и Румен Димитров.
Има ли други предложения или да го подложа директно амблок четиримата като членове?
Добре. Предлагам амблок четиримата членове на комисията: Десислава Игнатова, Фатиме
Реванска, Найден Иванов и Румен Димитров. Който е съгласен те да станат членове на
комисията, моля да гласува. Гласуваме ЗА.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
ПРОТИВ

- 27
- 0
- 0

Единодушно. И така, гласуваме като цяло:
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 44 и чл. 58 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във
връзка с чл. 4, ал.1 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни
двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Създава Временна комисия на Общински съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на община Попово за Дейностите по
организиране и разпределение на Общинския фонд за асистирана репродукция и
лечение на репродуктивни проблеми на брачни и извънбрачни двойки в Община
Попово.
2. Избира следния състав на Комисията по т.1:
Председател:

Стоян Попвеличков

Зам.председател:

Тодор Тодоров

Секретар :

Мариян Бодев

Членове:

Десислава Игнатова
Найден Иванов
Румен Димитров
Фатиме Реванска

3.Срокът за работа на Комисията по т.1 е до края на мандата на настоящия
Общински съвет.

Който е съгласен, моля да гласува решението като цяло. Гласуваме ЗА:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
ПРОТИВ

- 27
- 0
- 0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 177

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 44 и чл. 58 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във
връзка с чл. 4, ал.1 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни
двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Създава Временна комисия на Общински съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на община Попово за Дейностите по
организиране и разпределение на Общинския фонд за асистирана репродукция и
лечение на репродуктивни проблеми на брачни и извънбрачни двойки в Община
Попово.
2. Избира следния състав на Комисията по т.1:
Председател:

Стоян Попвеличков

Зам.председател:

Тодор Тодоров

Секретар :

Мариян Бодев

Членове:

Десислава Игнатова
Найден Иванов
Румен Димитров
Фатиме Реванска

3.Срокът за работа на Комисията по т.1 е до края на мандата на настоящия
Общински съвет.
Да пожелаем успех на комисията.
Преминаваме към работа по осемнадесета точка от дневния ред –
18.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС - Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“
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, нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя
предложението за решение. Благодаря ви
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, с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение го имате, зачитам основанията за проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3,ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
закрила на детето и чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за закрила
на детето, Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

Имате ли въпроси? Няма въпроси.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме ЗА
ЗАПРОТИВВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 178

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3,ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
закрила на детето и чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за закрила
на детето, Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

Преминаваме към работа по деветнадесета точка от дневния ред –
19.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2021 г.
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, 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Основанията са:
На основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2021 г.
Приложения:
1. Проект за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2021 г.
2. Предложения на председателите на народните читалища на територията на
община Попово за своята дейност (на електронен носител).

Така, това трябваше отдавна да стане, но поради ред причини и отлагане на сесията по –
късно го правим. Това беше прието включително и на заседанието на Поповското
читалище във вторник тази седмица. Така, въпроси? Има ли? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник

Г-н председател, за тази програма нашата група ще се въздържиме, защото
изчитайки тази програма виждаме, че има една такава неравнопоставеност между
читалищата. Смятаме даже, че така се е обособила една група читалища, които се
лансират и друга група читалища, които ги има само на книга. И аз ще г-н Кмета, Д-р
Веселинов да надзърне в тези читалища малко по – сериозно, защото знам, че може да го
направи и да не се случва това нещо. В края на краищата има села, които искат да
развиват дейността си, но нито им се отпуска някаква бройка ако щете и половинка и
читалищата стоят, рушат се, но се води на книга, че имаме читалище. И то говоря ви за
села, които не са с по 10-12 човека. Наистина имаме села с по 10-12 човека, пък имаме
читалище, а каква дейност има е друг въпроса. Така че смятаме че тази годишна програма
разделя читалищата и не е равнопоставена към всички. Получават се едни пари от
бюджета, но се разпределят само между определени читалища и се лансира само тяхната
дейност. Затова смятаме да се въздържиме. Като заостряме вниманието на г-н кмета към
тази група читалища. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Д-р Веселинов?
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Г-н Димитров, той кмета за всичко е виновен, но тук нямам никаква власт за
читалищата. Аз не знам какво очаквате от мен. Има си нормативни документи,
регистрират си се читалищата. Ние с Мариян Маринов от общината той е председател на
комисията, заедно с ръководствата и представителите на читалищата правите една
комисия и разпределяте субсидията. Субсидията си я получаваме от държавния бюджет.
През общината само минават тези пари. И мен ме е яд на някой читалища, които имитират
дейност, а пък насреща искат субсидии. Виждам, че не работят, но аз какво мога да
направя? Нямам никаква власт разберете. Какво да направя? Да, общината отговаря за
състоянието на сградите и ние предприемаме някои ремонти. Тази година в бюджета
четири читалища ли са включени? Да се намесим в дейността на читалищата, след като
има читалищни настоятелства, аз се опитах на едно място няма да го цитирам, срещнах си
отпор. Опитах се приятелски да им говоря, в края на краищата кмета няма никаква власт
върху дейността на читалищата. Ако имате предвид така по втория начин да им повлияя –
така човешкия опитвам се, но нормативно нямам как. Мариян Маринов да вземе
отношение, ако е по въпроса на субсидиите на читалищата и там не се меся просто, а и не
мога. Тези работни места кой ги прави? Читалищните настоятелства.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
За бройките се кандидатства г-н Димитров, ако мога и аз да се намеся като
председател на Поповското читалище, за бройките се кандидатства пред министерството
на културата. Бройките са на базата на искане на определеното читалище и аргументация
за искането на тези бройки, а субсидията се разпределя на базата на бройките отпуснати
на читалищата. Там е една обща сума, която се разпределя на бройките, които са общо за
общината. Общината наистина няма никакъв допир. Ние сме, всяко едно читалище е
второстепенен разпоредител с бюджета, а бюджета само преминават през общината и
отиват нататък.
Димитър Димитров – общински съветник
Ама то разковничето е в тези бройки и аз моля Д-р Веселинов там да се намеси, ако
иска и приятелски, защото тези читалища стават като един такъв, как да кажа сега, ако
бръкнеме в Поповското читалище можеме да разказваме много, особено сега. Ще ви кажа
друго. Ето например за читалището в Козица са отпуснати пари за покрива за тази година.
Добре, ще го направиме, а няма кой да го стопанисва. Там не им разрешават бройка още
предния, по – предния кмет и т. н. А те искат хората. Направиха си събрание цялото село.
Имат си библиотека, имат си всичко.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Ама кой не я отпуска тази бройка?
Димитър Димитров – общински съветник

Ами те са взети в определени, в тази програма определените читалища. Да г-н
Георгиев е прав, че да, отпускат се парите на бройки, но тези бройки са концентрирани в
определени читалища и цялата субсидия идва там.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, общината не определя бройките. Пак казвам за това се кандидатства
пред министерството на културата и доказваш необходимостта от тези бройки. По този
начин се разпределят. Общината няма никакво отношение към бройките.
Димитър Димитров – общински съветник
Да, аз разбирам, че няма.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е цялата работа. И може би е хубаво и аз поемам ангажимента да помогнем на
читалище, което иска да си увеличи бройката. Ще ангажирам Росица Христова и някой
друг да направят една обосновка, на това че имаме дейност еди каква си, имаме еди колко
си членове на читалището, имаме библиотека, затова не ни е необходима половин, а ни е
необходима една бройка или не ни е необходима една, а две. И това нещо след като се
аргументира, получаваме разрешение от министерството и се увеличава.
Димитър Димитров – общински съветник
На тях им трябва половин бройка, не им трябва повече.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ето г-жа Габровска също ще каже.
Петранка Габровска – Общински съветник
Искам да ви кажа колеги, че в читалищата, имам 32 читалища. Всяко читалище
работи по своя си закон, който е закона за читалищата. Как стават субсидиите? Ние
нямаме така, как да кажа бройки както се наричат единици. Средствата се получават от
държавата. Как се разпределят тези пари? Първо нещо, което тази година протече много
добре – Министерството на културата имаше критерии, по който да се направи оценка на
всяко читалище. Да ви кажа 14 листа са, за всяка дейност какво трябва да напишат. И ние
всички трябва да представим тук в отдел култура, как отговаряме по тези критерии на
Министерството на културата. И читалищата трябва да бъдат регистрирани в агенцията по
вписванията. Това е първото условие и после вече има цяла страница с критерии. Прави ви
впечатление, че някъде има повече бройки, някъде по – малко. Естествено, че там където
има колективи и възможност да се създаде състав, певческа група и да заработят заедно с
пенсионерския клуб и т.н., така вече по този критерий може да има съображение.
Примерно Помощица да речем. Там няма как в това селце да се направи певчески състав,
но са си направили клуб. И няма читалище, което да е регистрирано по закона, да си е
отбелязало точно каква възможност има и да не са му дадени никакви средства. А тези
читалища, които развиват по – голяма дейност, както нашите колеги, които казвате, че
там, ние пък сме длъжни тези, които имаме тази възможност, да осъществяваме техните
мероприятия с нашите състави. Пример ще дам с Долец, мисля някой спомена. Там се
прави събор и ние всички колеги, които имаме състави сме канени и отиваме и правим
събора. Помагаме си. Защото няма смисъл да му дадат някаква бройка, но винаги дават
някаква сума. Няма село, което да няма някаква сума и когато има събор, когато има
нещо, те имат, за да се проведе мероприятието в селото. Няма ощетени хора стига да са
поискали. Всякое читалище си има някакъв малък бюджет, според това на колко и какви
критерии отговаря. Дали само клубче има, има някои читалища са с много малки
библиотечки, но има критерии, може и в отдел „Култура” да ви покажат. Аз считам, че
много точно и обективно се разделят средствата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Габровска. Г-н Маринов иска думата. Заповядайте.
Мариян Маринов – общинска администрация
Дами и господа общински съветници, ще бъда много кратък в подкрепа на това,
което каза Кмета на общината. Аз председателствам от 15 год. в комисията за

разпределение на субсидиите на читалищата в Община Попово. Само да ви запозная с
процедурата във връзка с приемането на бюджета на общината и държавния бюджет на
РБ, всяка година до 31.03, след като ОбС приеме бюджета на общината, Кмета на
общината издава заповед, в която фигурират всички председатели на читалища на
територията на общината. Има председател, секретар и всички председатели, които се
събират правим работни срещи, обсъждаме и на база от приети от същата тази комисия,
където влизат всички председатели на читалищата, правила, начини на работа, начини на
отчитане на средствата, резултати от дейността им и тази комисия, в която
председателствам излиза с предложение за бройките, всяко читалище с колко бройки
разполага. Срещу всяка бройка има и съответната сума. Тази година, ако не ме лъже
паметта 11 400 лв е една субсидирана бройка. Този протокол подписан от всички
председатели на читалища на територията на общината, от мен, копие от него отива с
отчета в министерството на финансите. Така че Министерството на финансите е напълно
наясно със ситуацията в читалищата и начина на разпределяне на субсидиите по места на
територията на цялата държава. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така. Благодаря на г-н Маринов. Доста обстойно обследвахме всичко, но да не
забравяме, че това което приемаме в момента това са насоки за дейността и по скоро
обхваща културно – масовата и читалищна дейност, а не самото финансиране, въпреки че
няма как да не играе роля и финансирането. Имате думата за други въпроси. Ако сме
изчерпали темата да преминем към гласуване.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме ЗА
ЗАПРОТИВВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 179
На основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
2. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2021 г.
Приложения:

3. Проект за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2021 г.
4. Предложения на председателите на народните читалища на територията на
община Попово за своята дейност (на електронен носител).

Преминаваме към работа по двадесета точка от Дневния ред.
20. Относно: Участие на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. ПОПОВО (Общински
исторически музей) с проектно предложение по Програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“,
Резултат 1 „Подобрено
управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни
обекти на културното наследство“, с краен срок за кандидатстване: 16 юни 2021 г.,
17:30 ч.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тази е извънредната точка. Чухме г-н Иванов вече, незнам дали има смисъл отново.
Г-н Иванов, нещо допълнително към този момент няма какво да кажете. Зачитам проекта
за решение по тази точка. Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Дава съгласие Общински исторически музей, гр. Попово (кандидат) да
участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното
наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното
наследство“, с краен срок за кандидатстване 16 юни 2021 г., 17:30 ч.
2.
Упълномощава Кмета на Община Попово, гр. Попово да подпише всички
необходими документи във връзка с кандидатстването по Програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“,
Резултат 1 „Подобрено
управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни
обекти на културното наследство“, с краен срок за кандидатстване 16 юни 2021 г.,
17:30 ч.
3.
Дава съгласие периодът на устойчивост на проекта да бъде 5 години след
края на изпълнението по договора за безвъзмездната финансова помощ, с оглед на
това че част от безвъзмездната помощ ще се използва за покупка на дълготрайни
активи, и съгласно изискванията на Програмния оператор на основание член 8.14,
параграф 2 от Регламента.
Чухте проекта за решение по тази точка. Имате ли въпроси? Той обясни – дигитализавия.
Надявам се, ако можем да усвоим сумата не е малка – 700 хил. лева и ако може да я усвои
Историческия Музей ще бъде добре дошло за нас. Г-н Димитров, имате въпрос.
Заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник

Т. 3 за 5 годишната устойчивост на проекта ще имаме ли средства за това нещо и
колко трябва да са те? Защото пише дава съгласие периода на устойчивост на проекта да
бъде 5 години. Нали този проект ще стартира и ще има устойчивост пет години и трябва
след това ние явно ще трябва да харчиме някакви средства за устойчивостта пет
годишната. Защо го включваме това – устойчивост пет години.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Устойчивост това е, че нямаш право да продаваш активи или да ги променяш, но
това не означава, че трябва да има средства според мен. Г-н Иванов?
Димитър Димитров – общински съветник
И за какви дълготрайни активи става въпрос? Какво ще купуваме?
Владимир Иванов – Директор на Исторически Музей Попово
Това разбира се е най-важното. Дълготрайните активи са скъпа техника,
благодарение на която ще се извърши дигитализацията. Това няма да стане с обикновени
принтери. Това ще стане със съвременни, високотехнологични машини и съоръжения,
които ще работят аз ви казах и преди малко, няма да се дигитализира само снимков
материал или само документи, а ще се дигитализират всички предмети, всички културни
цености, които се съхраняват в музея. Нали си представяте, че те са с различни обеми.
Сложна е тази техника и тя ще функционира разбира се и повече от пет години. Разбира се
ще бъде наша собственост, няма да бъде чужда собственост. Освен това ще има
възможност с тази техника да дигитализираме и други неща, ако щете общината, ако щете
други културни институти. Имаме само плюсове от това, ако се случи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не разбрах г-н Димитров, нещо не ви стана ясно?
Димитър Димитров – общински съветник
Сега, тука пише продължителността на проекта ще бъде 24 месеца ок. Купува се
техниката, скъпа техника,ок. Обаче следващите пет години тя трябва да има устойчивост –
имено това е - консумативи, всичко това скъпо нещо трябва вече ние да го купуваме. Това
имам предвид. Ще имаме ли средства, защото проекта след две години ще приключи.
Идеята на всеки проект е,че след приключване на проекта устойчивостта се поема от този,
който е участвал в проекта.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, Исторически Музей Попово има собствен бюджет, той е второстепенен
разпоредител и би трябвало той да се включва в тези разходи с неговия собствен бюджет,
ако не му стигат тогава вече с решение на ОбС може или не може да стане допълнително.
Но към момента ние нямаме ангажимент към поддръжката. Надявам се, че г-н Иванов
добре си е направил сметката как ще поддържа тази техника. А по отношение на това мога
да кажа, че ние търсим – читалище Попово да дигитализираме библиотеката. Отдавна
имаме такава идея и точно това, ако успеем да го направим ще бъде една много добра
възможност да дигитализираме всичките наши над 300 хил. тома книги в нашата
библиотека, които изключително много товарят физически поддръжка и преместване и
всичко останало на библиотеката, ако успеем да се включим в този проект съм сигурен, че
и ние ще може да се възползваме от тази техника.
Така, има ли други въпроси? Гласуването по тази точка е поименно.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме
1.
2.
3.
4.
5.

ПОИМЕННО:
Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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

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

ЗАПРОТИВВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-

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

РЕШЕНИЕ № 180
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Дава съгласие Общински исторически музей, гр. Попово (кандидат) да
участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното
наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното
наследство“, с краен срок за кандидатстване 16 юни 2021 г., 17:30 ч.

2.
Упълномощава Кмета на Община Попово, гр. Попово да подпише всички
необходими документи във връзка с кандидатстването по Програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“,
Резултат 1 „Подобрено
управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни
обекти на културното наследство“, с краен срок за кандидатстване 16 юни 2021 г.,
17:30 ч.
3.
Дава съгласие периодът на устойчивост на проекта да бъде 5 години след
края на изпълнението по договора за безвъзмездната финансова помощ, с оглед на
това че част от безвъзмездната помощ ще се използва за покупка на дълготрайни
активи, и съгласно изискванията на Програмния оператор на основание член 8.14,
параграф 2 от Регламента.

Преминаваме към работа по двадесет и първа точка от Дневния ред.
21.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
Вносител: ПК „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” д-р Румен Русев.
Д-р Румен Русев – общински съветник
На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1.Цветелина Христова Стефанова
2.Николай Илиев Захариев
3.Христина Валентинова Христова
4.Емине Мусова Мърцева
5.Айдън Исметов Юсеинов
6.Али Юсеинов Алиев
7.Мариян Петков Петров
8.Георги Георгиев Петров
9.Симеон Младенов Симеонов
10.Орлин Ангелов Атанасов
11.Юнуз Ибрямов Османов
12.Ангел Иванов Цуцоманов
13.Анка Николаева Георгиева
14.Иван Евгениев Йорданов
15.Орхан Рамаданов Исмаилов
16.Стефан Йорданов Радев
17.Йордан Борисов Йорданов
18.Мариана Йонкова Грозева
19.Айше Исуфова Велиева
20.Руси Стефанов Русев
21.Антонио Александров Стефанов
22.Николинка Огнянова Маринова
23.Ганчо Иванов Лазаров
24.Мария Колева Маринова
25.Анелия Пенчева Александрова

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

26.Мирослав Илиев Маринов
27.Адем Шабанов Адемов
28.Ивелин Станиславов Ангелов
29.Ашиме Абилова Мустанова
30.Иванка Николова Иванова
31.Тодор Георгиев Тончев
32.Емилия Ангелова Стоянова
33.Ангел Борисов Иванов
34.Емине Алиосманова Алишева
35.Мустафа Ибрямов Мустафов
36.Стилиян Ганчев Стоев
37.Йозлем Юмиютова Алиева
38.Димитринка Ангелова Христова
39.Радостин Алдинов Атанасов
40.Светослав Алдинов Атанасов
41.Софка Драганова Йовчева
42.Мария Миткова Илиева

- 50 лв.
- 200 лв.
- 600 лв.
- 200 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 50 лв.
- 200 лв.
- 600 лв.
- 150 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Невин Нежатинова Нихатова
2.Иванка Димитрова Цуцоманова
3.Николинка Якимова Димитрова
4.Исмаил Исмаилов Алиибрямов
5.Фетие Бекирова Алиева
6.Кръстинка Иванова Ангелова
7.Кадрие Исуфова Янова
8.Маргарита Данчева Гарчова
9.Дафинка Христова Табакова
10.Евдокия Гицова Гицова
11.Урме Мусова Боровинова
12.Десислава Станимирова Дончева
13.Ралица Иванова Русева
14.Недялка Русева Михайлова
15.Алдин Радованов Иванов
16.Петър Трифонов Трифонов
17.Стефан Петров
18.Хасан Абилов Абилов
19.Магдалена Христова Стефанова
20.Алдин Димитров Атанасов
21.Гюлджан Раимова Юмерова
22.Анелия Николова Иванова
ІІІ. За доуточняване:
1.Мара Кирилова Андреева
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Русев. Колеги, зачитам проекта за решение
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:
1.Цветелина Христова Стефанова
2.Николай Илиев Захариев
3.Христина Валентинова Христова
4.Емине Мусова Мърцева
5.Айдън Исметов Юсеинов
6.Али Юсеинов Алиев
7.Мариян Петков Петров
8.Георги Георгиев Петров
9.Симеон Младенов Симеонов
10.Орлин Ангелов Атанасов
11.Юнуз Ибрямов Османов
12.Ангел Иванов Цуцоманов
13.Анка Николаева Георгиева
14.Иван Евгениев Йорданов
15.Орхан Рамаданов Исмаилов
16.Стефан Йорданов Радев
17.Йордан Борисов Йорданов
18.Мариана Йонкова Грозева
19.Айше Исуфова Велиева
20.Руси Стефанов Русев
21.Антонио Александров Стефанов
22.Николинка Огнянова Маринова
23.Ганчо Иванов Лазаров
24.Мария Колева Маринова
25.Анелия Пенчева Александрова
26.Мирослав Илиев Маринов
27.Адем Шабанов Адемов
28.Ивелин Станиславов Ангелов
29.Ашиме Абилова Мустанова
30.Иванка Николова Иванова
31.Тодор Георгиев Тончев
32.Емилия Ангелова Стоянова
33.Ангел Борисов Иванов
34.Емине Алиосманова Алишева
35.Мустафа Ибрямов Мустафов
36.Стилиян Ганчев Стоев
37.Йозлем Юмиютова Алиева
38.Димитринка Ангелова Христова
39.Радостин Алдинов Атанасов
40.Светослав Алдинов Атанасов
41.Софка Драганова Йовчева
42.Мария Миткова Илиева

- 200лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 150 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 200 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 150 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 200 лв.
- 600 лв.
- 200 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 50 лв.
- 200 лв.
- 600 лв.
- 150 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.

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

1.Невин Нежатинова Нихатова
2.Иванка Димитрова Цуцоманова
3.Николинка Якимова Димитрова
4.Исмаил Исмаилов Алиибрямов
5.Фетие Бекирова Алиева
6.Кръстинка Иванова Ангелова
7.Кадрие Исуфова Янова
8.Маргарита Данчева Гарчова
9.Дафинка Христова Табакова
10.Евдокия Гицова Гицова
11.Урме Мусова Боровинова
12.Десислава Станимирова Дончева
13.Ралица Иванова Русева
14.Недялка Русева Михайлова
15.Алдин Радованов Иванов
16.Петър Трифонов Трифонов
17.Стефан Петров
18.Хасан Абилов Абилов
19.Магдалена Христова Стефанова
20.Алдин Димитров Атанасов
21.Гюлджан Раимова Юмерова
22.Анелия Николова Иванова
ІІІ. За доуточняване:
1.Мара Кирилова Андреева
Дадени общо 6200 лева. Остатък 9800 лева.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 181
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1.Цветелина Христова Стефанова
2.Николай Илиев Захариев
3.Христина Валентинова Христова
4.Емине Мусова Мърцева
5.Айдън Исметов Юсеинов

- 200лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.

6.Али Юсеинов Алиев
7.Мариян Петков Петров
8.Георги Георгиев Петров
9.Симеон Младенов Симеонов
10.Орлин Ангелов Атанасов
11.Юнуз Ибрямов Османов
12.Ангел Иванов Цуцоманов
13.Анка Николаева Георгиева
14.Иван Евгениев Йорданов
15.Орхан Рамаданов Исмаилов
16.Стефан Йорданов Радев
17.Йордан Борисов Йорданов
18.Мариана Йонкова Грозева
19.Айше Исуфова Велиева
20.Руси Стефанов Русев
21.Антонио Александров Стефанов
22.Николинка Огнянова Маринова
23.Ганчо Иванов Лазаров
24.Мария Колева Маринова
25.Анелия Пенчева Александрова
26.Мирослав Илиев Маринов
27.Адем Шабанов Адемов
28.Ивелин Станиславов Ангелов
29.Ашиме Абилова Мустанова
30.Иванка Николова Иванова
31.Тодор Георгиев Тончев
32.Емилия Ангелова Стоянова
33.Ангел Борисов Иванов
34.Емине Алиосманова Алишева
35.Мустафа Ибрямов Мустафов
36.Стилиян Ганчев Стоев
37.Йозлем Юмиютова Алиева
38.Димитринка Ангелова Христова
39.Радостин Алдинов Атанасов
40.Светослав Алдинов Атанасов
41.Софка Драганова Йовчева
42.Мария Миткова Илиева

- 100 лв.
- 100 лв.
- 150 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 200 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 150 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 200 лв.
- 600 лв.
- 200 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 100 лв.
- 100 лв.
- 50 лв.
- 50 лв.
- 200 лв.
- 600 лв.
- 150 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.
- 200 лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Невин Нежатинова Нихатова
2.Иванка Димитрова Цуцоманова
3.Николинка Якимова Димитрова
4.Исмаил Исмаилов Алиибрямов
5.Фетие Бекирова Алиева
6.Кръстинка Иванова Ангелова
7.Кадрие Исуфова Янова
8.Маргарита Данчева Гарчова
9.Дафинка Христова Табакова
10.Евдокия Гицова Гицова
11.Урме Мусова Боровинова
12.Десислава Станимирова Дончева
13.Ралица Иванова Русева
14.Недялка Русева Михайлова

15.Алдин Радованов Иванов
16.Петър Трифонов Трифонов
17.Стефан Петров
18.Хасан Абилов Абилов
19.Магдалена Христова Стефанова
20.Алдин Димитров Атанасов
21.Гюлджан Раимова Юмерова
22.Анелия Николова Иванова
ІІІ. За доуточняване:
1.Мара Кирилова Андреева
Преминаваме към работа по двадесет и втора точка от Дневния ред.
22.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма постъпили писмени питания. Д-р Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Аз искам да се обърна към вас за съвет, защото касае всички нас. Вярно, удължи се
извънредната ситуация с още един месец. Няма никаква гаранция, че освен май няма да е
удължена и юни. Или както казва министър Ангелов в най – добрия случай юли ще
постигнем някакъв баланс в имунитета и ваксинирането. Най – лошия сценарий е до края
на август. Може би до тогава ще има и извънредно положение, никой не може да каже.
Въпроса ми е какво да правим с празника на града, с тържествената сесия? Постъпват
предложения за почетни граждани, за награди, но аз не смея нищо да предприема. Мисля
че ако в края на май го решаваме този въпрос ще бъде много късно за подготовка, ако
решим да има сесия. Моето лично мнение е както и миналата година да не правим такива
тържествени сесии, да се ограничим предвид епидемията и ситуацията, здравословната
без празник на града. Разбира се искам вашия съвет и подкрепа. Естествено напират,
вървят си молби и за панаир. И там е спорно дали събирането на толкова хора на открито,
търговски площи, но това ще го решаваме администрацията, за панаира. Ако трябва и тук
ми дайте мнение, какво правим с празника на града и с панаира на града.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли желаещи? Някой да даде мнение? Аз си мисля, ако ми позволите аз да
изразя някакво становище, мисля си че прекалено много натрупани неприятности имаме в
момента. От една страна е здравната криза, от друга страна е финансовата. Както виждате
общината, доколкото аз знам не е в цветущо финансово състояние, заради по – малкото
данъци и т.н.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
350 в момента висим хиляди неразплатени.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има и трети фактор, който от вчера се оформи, а може би и от по далече –
политическа криза. Аз мисля, че след отказа на ПП ИТН създаде правителство, юни месец
ще бъдем в активна предизборна кампания и това всичкото нещо според мен натежава в
полза на това да не правим тържествена сесия, да не правим включително и панаир,
защото панаира предпоставя събиране на много граждани на едно място и в тази ситуация
е може би по – добре да пазим здравето на хората, отколкото да създаваме предпоставки
за нещо друго. Моето лично мнение е това, не изразявам някакво мнение на институцията,
но мисля че трябва да бъдем малко по обрани тази година, както и миналата и да чакаме
по – добри времена, в които ще успеем да изразим радостта и всичко останало, което
бихме искали. Но си мисля, че е по – добре да не правим нищо. Моля? Не сме за панаир и
аз така мисля. Г-н Анастасов, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник

Моето мнение е, че за една тържествена сесия, при едно ограничаване така, ако го
измислим и да е в читалището на по широко. Защо? Защото има наистина хора, които
заслужават да се наградят и да им покажем, че сме зад тях в този труден момент. Говоря
за някой лекари и т.н., които може почетни граждани да се направят. Да не се изтърва
момента, защото миналата година нямаше, тази година пак ако няма, защото това все пак
е стимул някакъв за тях. Да видят, че гражданите ги уважават. Все едно сме във военна
обстановка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, но не е ли по – добре да изчакаме да отмине и тогава да го
направим?Специално на лекарите наистина трябва да им се отдаде заслуженото, но мисля
си, че има време за това. Ние не сме приключили.
Драгомир Петров – общински съветник
Да, да.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
За сега имам предложение за почетни граждани на двама лекари. Единият е
невролога Д-р Петров и един, който е основател на белодробното лечение, тук в Попово и
който е обучавал редица пулмолози.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз имам предвид Д-р Колева, защото наистина тя е герой в този момент.
Пенсионер, който прави нещо в тази война с пандемията. Просто такъв човек няма.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Абсолютно си прав. Аз не знам Попово какво ще представлява в тази пандемия без
вътрешно отделение и изобщо без болница. Имам мнението, тъй като един по един ми
закъсаха хората в администрацията, все пак знаете, че зам. Кмета Трифонов е по особен и
той е в болница, ама малко изразява така несъгласие с условията, затвор било, еми трябва
да се ограничава. Васил Стоименов който лежа една седмица тук и после заради
хемодиализа, защото него го удари не в белия дроб, а в бъбреците и отиде в Търговище
във второ вътрешно отделение, там правят хемодиализа и онзи ден го изписаха и казва –
полковника да не говори, защото само ако отиде в Търговищката болница един ден, може
да направи съпоставка какво представлява нашата болница по отношение, по внимание,
по сменяне на чаршафите, по условия, които в Търговище за съжаление държавната
болница не ги дава. Така че трябва да сме благодарни, че наистина задържахме болницата,
а пък колкото можахме и помогнахме и на болничното ръководство. Аз искам тук да
благодаря на депутата, министър в оставка г-жа Петкова, която съдейства и дари на
болницата 76 хил. лева. Вярно, парите със съдействието през БЕХ са в болницата и в
момента тези пари като дарение ние трябва да ги използваме. Ще направим обществена
поръчка. Вие гласувахте 150 хил. лева и ще започнем от покрива, една част от покрива
протече, той не е ремонтиран, една част от него при последния ремонт. Направили сме
стойностна сметка на двете отделения – вътрешно и неврологично, има двама бизнесмени
на които им връчваме папките и започват ремонти на тези две отделения, като дарение. Аз
се радвам, че до някъде хората разбраха и поддържат болницата, въпреки че си остава
кадровия медицински въпрос нерешен. Но това е, то и в цяла България е така с кадрите.
Но пак си мисля за твоето предложение. Ние тези лекари ще ги наградим, двама са
посмъртно, Ганка Колева, ако предложение от инициативна група за почетен гражданин –
да. За сега няма предложение за нея. А ние от общината какво си правим за помощта на
болницата си продължаваме да го вършим като администрация. Вярно че пада винаги с
почетните граждани на тържествена сесия, но трябва да вкараме и деца, ученици,
проявили се, да ги наградим. На тържествените сесии входа е отворен, има много
желаещи граждани да присъстват, гости. Няма как да направим тази изолация, съгласи се.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, и аз така си мисля. Д-р Колева при всички положения ще я наградим. Всички
сме съгласни, че тя заслужава всичко. Но нека да отмине, да изчакаме някой друг месец.

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
А какво пречи есента да направим тази тържествена сесия, въпреки че няма повод
празника на града. Тържествена сесия винаги можем да направим. Аз се надявам да бъдем
разумни и да си мислим за града и тука ви благодаря на ПП ГЕРБ, че има разбиранр да
мислим за града, а не толкова да мислим политически, защото политиката понякога е
непредсказуема, както влязохме и в тази ситуация.
Петя Габровска – общински съветник
Искам да изкажа моето скромно мнение. В действителност за празник на града и аз
съм на мнение, че това е невъзможно, поради тази обтегната обстановка. Но се
присъединявам към това да се направи тържествена сесия в подходящо време и наистина
тези хора да бъдат удостоени по най – достоен начин за техния труд. Но това не означава,
че в нашия град трябва да се затворим и да няма никакво събитие заради пандемията.
Няма да скрия, че ние вече, мисля че знаят от администрацията, че се готвят няколко
културни събития в града, които ако няма тотална забрана дай – боже да се проведат. Това
са национални фестивали, които ще бъдат съвсем на открито на открита сцена. Мога да ви
кажа и как са запланувани, но ако настъпи нещо друго ще се отлагат. Започваме с
мероприятието на десети май – 30 години състава на „Чар” към Дома на културата, който
е с две ръководителки и вече отлагат трети път заради пандемията. На 11ти има изложба в
галерията на наш съгражданин от Русе – Хрисим Бъчваров. И после започваме, в средата
на май е фестивала на църковните песнопения, а в края на август е националния
фолклорен фестивал. Така че града няма да остане без култура, стига да няма някаква
пречка. Щ е вземем всички мерки и това е. На открито. Благодаря ви.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Така е г-жо Габровска, но аз съм песимист, че тази програма, която я изреждаш , то
не е само с църковните песнопения, то после продължават, те всички искат да си правят
фестивали. И понеже съм песимист и понеже вие не можете сами, ако общината не ви
дофинансира или финансира изцяло, сигурно ще ми се разсърдите, ако с Милена
Божанова не отделим никакви средства за тези мероприятия от гледна точка на
състоянието с тази пандемия, в която се намираме в момента. Недейте да летите толкова
високо. Някой път като ви остави човек „Културата” правите велики неща, вярно е, но
като че ли тези фестивали няма да можем да ги направим. Моля ви малко ентусиазмът ви
да понамалее. Петя, кажи ми как ще направиш фестивала на църковните песнопения, като
ще дойдат хора тук от цяла България.
Петя Габровска – общински съветник
Д-р Веселинов, тук сме готови да ви кажем какво и как смятаме да направим.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Какво? Медицинско какво решихте бие културните дейци, да сложите бариера на
разпространение на Ковид? Кажи ми.
Петя Габровска – общински съветник
Решихме, че те просто идват и всичко се провежда на открито.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Е хубаво, но нали трябва да спят някъде. Какво песнопение ще направим църковно,
нали трябва да влязат в църква.
Петя Габровска – общински съветник
Не, ние специално не отговаряме за тяхното спане. Те си идват, пеят и си отиват.
Същото е и за фестивалите. Добре, аз ви казвам, че това се планува, работи се. Иначе пък
не виждам в града ни нищо да не се проведе. Не го приемам. Тъй като следя всички и съм
ходила, няма градове, в които да няма някаква културна дейност. Макар и на открито.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Черкезов иска думата, моля дайте му думата.
Николай Черкезов – общински съветник
Благодаря. Да се върнем все пак на въпроса. Аз съм съгласен с мнението, че
живота и здравето на хората са най – важни, но от друга страна си спомням и миналия

10ти юни и някак си по нищо не личи, че града има празник. В крайна сметка и мерките
малко са разхлабени, не сме в същата ситуация т.е. разрешени са събития. Мисля че една
тържествена сесия, не говоря за концерт или други мероприятия, ако трябва и в по
ограничен състав, би било знак за празник. Може да помислим малко по разчупено, защо
трябва да я провеждаме тук, защо не в читалището, защо не в летния театър, защо не на
площада.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тържествена сесия на площада?
Николай Черкезов – общински съветник
Примерно. Когато има достатъчно място хората да спазват дистанция, могат да си
застават където искат. Няма да ги принудим да стоят в една зала и да дишат въздух, а пък
те дали ще дойдат или няма да дойдат е въпрос на тяхно желание и тяхна лична преценка.
Така си мисля аз. Така че, ако няма някакво по – тържествено отчитане, какъв празник ще
имаме и как ще почетем града, включително и заслужаващите хора, които трябва да бъдат
почетени на този ден. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Представете си, че това е организирано и времето не ни позволи. Летния театър? Гжо Габровска, мерките са освободени, но виждала ли си по заведенията да има някой?
Никой няма. Никой не влиза вътре, разбери. Свободно е в момента, но никой не влиза
вътре.Има страх в хората. Така, явно както всичко и тук сме раздвоени. Г-н Веселинов, в
края на краищата Кмета ще носи кръста както винаги и той ще е виновен и за едното, и за
другото. И в единия и в другия случай, така че пригответе се психически, че ще сте
виновен. Г-жо Габровска, когато не ни стигат средствата да си платим за да си изхвърлим
боклуците или да си поддържаме най елементарни неща, включително и заплати на
служителите, незнам как ще отдели общината средства да даде за фестивал, за църковно
пеене или за нещо друго. Ами така е. В къщи не е ли същото? Когато в едно домакинство
няма средства се приоритизира се – най важното, животоспасяващото. Това е. Добре, явно
е, че няма да стигнем до единно мнение. Д-р Веселинов, решението в края на краищата си
остава на администрацията и лично ваше.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Много ми помогнахте.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Закривам седемнадесетото заседание на ОбС Попово! Весели празници желая.
Много здраве Благодаря Ви.
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