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ПРОТОКОЛ № 18
Днес, 27.05.2021 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово мандат 2019
– 2023 г..
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума – 28 общински съветници. Имаме кворум, можем да
вземаме решения, откривам осемнадесетото заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват Кмета на общината Д-р Веселинов, зам. Кмет Милена
Божанова, зам. Кмет Димитър Петков и представители на общинска администрация.
Няма постъпили уведомления за отсъствия. Няма и постъпили питания. В тази връзка,
само като информация, до мен официално не е стигнало, но разбрах че е постъпило
уведомление от общинския съветник Сони Харизанов до ОИК, с което той моли да бъде
освободен като общински съветник поради невъзможността да изпълнява задълженията си
като такъв. Най – вероятно на следващата сесия ще трябва следващия в листата да се закълне.
Само че това ще преценим на председателския съвет, най – вероятно няма да стане на
тържествената сесия, а по – скоро ще стане на следващата редовна сесия, за да не трупаме
тържествената сесия с такъв елемент. Така, това е само за информация.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 10 точки. Няма
допълнително постъпили точки за разглеждане.
Предлагам на вашето внимание проекта за дневен ред на днешното заседание:
1.Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Попово за 2021
година.
2.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за
поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57649.17.8 по кадастрална карта и кадастрален
регистър на землище гр.Попово, с начин на трайно ползване/НТП/ - нива,
м.“Гаговска“ и одобряване на задание
3.Възлагане услугата „ Патронажна грижа + „ , като услуга от общ икономически
интерес за изпълнение от Звено „Заведения за социални услуги“ по проект

"Патронажна грижа + в Община Попово", финансиран по административен
договор № BG05M9OP001-6.002-0107
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,
финансирана от ЕСФ.
4.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД
5.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” посмъртно” на д-р
Иван Петков Цеков.
6.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” - посмъртно” на д-р
Пламен Петров Петров.
7.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” посмъртно” на Стоян
Ангелов.
8.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Д-р Ганка Радева
Колева.
9.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Който е съгласен така прочетения проект за дневен ред, моля да гласува

Гласуваме : ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

- 28
- 0
- 0

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Попово за
2021 година.
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, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми
г-н зам. 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. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет на Община Попово,
уважаеми зам. Кметове, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители
на общинска администрация, нашата комисия заседава на 25.05 от 13:30 часа в пълен
състав. И по тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет,
уважаеми господа зам. Кметове и уважаеми служители на общинска администрация,
колежки и колеги, нашата комисия заседава вчера от 14:00 часа в пълен състав и по тази в
точка становището и е с пет гласа ЗА подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Кмет на Община Попово,
уважаеми зам. Кметове, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми
колежки и колеги, нашата комисия в пълен състав на 25ти вторник, в пълен състав
разгледахме отправените от Председателския съвет докладни и конкретно по първа точка
с пет 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. Кметове,
уважаеми служители на местната администрация, уважаеми колеги, нашата комисия с 5
гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение по първа точка от дневния ред.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, тъй като решението е доста обемисто позволите ми да зачета
само основанията и след това ще коментираме, ако имате въпроси. Възможно ли е да
стане това? Съгласни ли сте? Добре. В такъв случай зачитам основанията за проекта за
решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изграждане на
детски площадки в ДГ "Слънце", в двора на допълнителна сграда (бившата ЦДГ №2)” от §
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на § 52-03 “Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения”;
2. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изграждане
на детски площадки в ДГ "Здравец", в двора на допълнителна сграда (бившата ЦДГ №4)”
от § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на § 52-03 “Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения”;
3. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Доставка и
монтаж на 10 бр. автобусни спирки в гр. Попово” от § 52-06 „Изграждане на
инфраструктурни обекти“ на § 52-19 “Придобиване на други ДМА”;
4. Изменя се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
наименованието на обект „Изготвяне на технически проект за рехабилитация на
инженерна инфраструктура на ул. "Белите брези" гр. Попово“ и става обект „Изготване на
КПИИ за рехабилитация и реконструкция на ул. „Белите брези“ гр. Попово, в т.ч. ПУП,
ПУР и инвестиционен проект“.
4. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-06 “
Изграждане на инфраструктурни обекти”, за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”
– обект „Изграждане на шахтов кладенец в ПИ с идентификатор 47411.52.30и линейна
инфраструктура до ПС "Марчино" в землището на с. Марчино, община Попово, в т.ч.
проектиране - 3 120 лв., СМР - 20 200 лв., авт. надзор - 480 лв. и стр. надзор - 1 200 лв.“
със сумата 25 000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./;
5. Увеличава се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности
на §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – обект „Основен ремонт на
спортна площадка в ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово към помощна сграда вкл.
проектиране 3 000 лв., СМР 70 000 лв., стр. надзор - 1 500 лв. и авторски надзор - 500 лв.”
със сумата 20 000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г. – 5 000
лв., приходи от продажба на земя – 5 000 лв. и собствени бюджетни средства на ОУ
„Любен Каравелов“ гр. Попово – 10 000 лв./;
6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05
“Придобиване на стопански инвентар“, за дейност 622 „Озеленяване” – обект „Техника за
озеленяване“ със сумата 20 000 лв. /източник на финансиране: 20 000 лв. – целева
субсидия за капиталови разходи за 2021 г./;
7. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §54-00
“Придобиване на земя“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие” – обект „Придобиване на земя - с. Водица“
със сумата 4 458 лв. /източник на финансиране: 4 458 лв. – собствени бюджетни средства/;
8. Увеличават се средствата по приходния §40-40 Приходи от продажба на земя с
5 000 лв.;
9. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 4 458 лв.;

10. В Приложение №23 към Решение №149 по Протокол №16 от 25.02.2021 г. –
Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия
за капиталови разходи се правят следните изменения:
- отпада обект Текущ ремонт на покрив, ритуална зала с. Садина, общ. Попово
/АОС №1474/11.04.2008 г., построена 1979 г./ със сумата от 18 000 лв.;
- добавя се обект Текущ ремонт на покрив кметство с. Посабина, общ. Попово
/АОС № 572/04.07.2002 г., построена 1984 г./ със сумата 6 000 лв.;
- добавя се обект Текущ ремонт на покрив, спортна зала с. Садина, общ. Попово
/АОС №150/02.02.1998 г., построена 1989 г./ със сумата от 5 000 лв.
- добавя се обект Текущ ремонт на мост с. Помощица, общ. Попово със сумата от
7 000 лв.
11. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в бюджета на общината за 2021 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата за коментари. Има ли някой желаещ да се изкаже? Няма.
Добре, отчитайки единодушието в комисиите, приемаме, че всичко е изяснено по тази
точка и преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
Гласуваме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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22.
23.
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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

ЗА
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ЗА
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ОТСЪСТВА
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 182
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изграждане на
детски площадки в ДГ "Слънце", в двора на допълнителна сграда (бившата ЦДГ №2)” от §
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на § 52-03 “Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения”;
2. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изграждане
на детски площадки в ДГ "Здравец", в двора на допълнителна сграда (бившата ЦДГ №4)”
от § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на § 52-03 “Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения”;
3. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Доставка и
монтаж на 10 бр. автобусни спирки в гр. Попово” от § 52-06 „Изграждане на
инфраструктурни обекти“ на § 52-19 “Придобиване на други ДМА”;
4. Изменя се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
наименованието на обект „Изготвяне на технически проект за рехабилитация на
инженерна инфраструктура на ул. "Белите брези" гр. Попово“ и става обект „Изготване на
КПИИ за рехабилитация и реконструкция на ул. „Белите брези“ гр. Попово, в т.ч. ПУП,
ПУР и инвестиционен проект“.
4. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-06 “
Изграждане на инфраструктурни обекти”, за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”
– обект „Изграждане на шахтов кладенец в ПИ с идентификатор 47411.52.30и линейна
инфраструктура до ПС "Марчино" в землището на с. Марчино, община Попово, в т.ч.
проектиране - 3 120 лв., СМР - 20 200 лв., авт. надзор - 480 лв. и стр. надзор - 1 200 лв.“
със сумата 25 000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./;
5. Увеличава се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности
на §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – обект „Основен ремонт на
спортна площадка в ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово към помощна сграда вкл.
проектиране 3 000 лв., СМР 70 000 лв., стр. надзор - 1 500 лв. и авторски надзор - 500 лв.”
със сумата 20 000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г. – 5 000

лв., приходи от продажба на земя – 5 000 лв. и собствени бюджетни средства на ОУ
„Любен Каравелов“ гр. Попово – 10 000 лв./;
6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05
“Придобиване на стопански инвентар“, за дейност 622 „Озеленяване” – обект „Техника за
озеленяване“ със сумата 20 000 лв. /източник на финансиране: 20 000 лв. – целева
субсидия за капиталови разходи за 2021 г./;
7. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §54-00
“Придобиване на земя“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие” – обект „Придобиване на земя - с. Водица“
със сумата 4 458 лв. /източник на финансиране: 4 458 лв. – собствени бюджетни средства/;
8. Увеличават се средствата по приходния §40-40 Приходи от продажба на земя с
5 000 лв.;
9. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 4 458 лв.;
10. В Приложение №23 към Решение №149 по Протокол №16 от 25.02.2021 г. –
Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия
за капиталови разходи се правят следните изменения:
- отпада обект Текущ ремонт на покрив, ритуална зала с. Садина, общ. Попово
/АОС №1474/11.04.2008 г., построена 1979 г./ със сумата от 18 000 лв.;
- добавя се обект Текущ ремонт на покрив кметство с. Посабина, общ. Попово
/АОС № 572/04.07.2002 г., построена 1984 г./ със сумата 6 000 лв.;
- добавя се обект Текущ ремонт на покрив, спортна зала с. Садина, общ. Попово
/АОС №150/02.02.1998 г., построена 1989 г./ със сумата от 5 000 лв.
- добавя се обект Текущ ремонт на мост с. Помощица, общ. Попово със сумата от
7 000 лв.
11. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в бюджета на общината за 2021 година.

Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за
поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57649.17.8 по кадастрална карта и кадастрален
регистър на землище гр.Попово, с начин на трайно ползване/НТП/ - нива,
м.“Гаговска“ и одобряване на задание
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство,
архитектура и нормативна уредба“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. Уважаеми колежки и колеги нашата комисия с пет гласа ЗА, предлага да
подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл.
124 б, ал. 1, чл. 12, ал. 3 от Закона за устройство на територия и съгласно чл. 3, ал. 2 от
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи/ППЗОЗЗ/, във връзка
с чл. 2, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи/ЗОЗЗ/, Общинският съвет

РЕШИ
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за
застрояване/ПЗ/, във връзка с отреждане на ПИ с идентификатор 57649.17.8 по КККР на
землище гр.Попово, м.“Гаговска“ с НТП-нива – за „оранжерии и обслужващи стопански
сгради и битови постройки“, без промяна на предназначението й, а при необходимост и
парцеларен план за трасета на довеждащи инженерни мрежи.
2.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ.
3.Проектът да се изработи в обем и съдържание, съобразени с чл.108 от
ЗУТ,Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в
съответствие с техническото задание по чл.125 от ЗУТ.
4.Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ и всички специализирани
законови и подзаконови актове(вкл. Необходимите съгласувания с контролните органи,
експлоатационните дружества).
5.Изработването на ПУП-ПЗ да е за сметка на възложителя.
6.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: задание по чл.125 от ЗУТ и скица-предложение

Ако имате въпроси заповядайте. Имаме ли въпроси по тази точка втора? Няма.
Преминаваме към гласуване, гласуването по тази точка е ЯВНО.

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 183
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл.
124 б, ал. 1, чл. 12, ал. 3 от Закона за устройство на територия и съгласно чл. 3, ал. 2 от
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи/ППЗОЗЗ/, във връзка
с чл. 2, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи/ЗОЗЗ/, Общинският съвет

РЕШИ
1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за
застрояване/ПЗ/, във връзка с отреждане на ПИ с идентификатор 57649.17.8 по КККР на
землище гр.Попово, м.“Гаговска“ с НТП-нива – за „оранжерии и обслужващи стопански

сгради и битови постройки“, без промяна на предназначението й, а при необходимост и
парцеларен план за трасета на довеждащи инженерни мрежи.
2.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ.
3.Проектът да се изработи в обем и съдържание, съобразени с чл.108 от
ЗУТ,Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в
съответствие с техническото задание по чл.125 от ЗУТ.
4.Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ и всички специализирани
законови и подзаконови актове(вкл. Необходимите съгласувания с контролните органи,
експлоатационните дружества).
5.Изработването на ПУП-ПЗ да е за сметка на възложителя.
6.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: задание по чл.125 от ЗУТ и скица-предложение
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3. Възлагане услугата „ Патронажна грижа + „ , като услуга от общ икономически
интерес за изпълнение от Звено „Заведения за социални услуги“ по проект
"Патронажна грижа + в Община Попово", финансиран по административен
договор № BG05M9OP001-6.002-0107
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,
финансирана от ЕСФ.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ г-н Румен Русев:
Д-р Румен Русев – общински съветник
Благодаря. Нашата комисия в непълен състав с четири гласа ЗА подкрепя
предложението за решение. Благодаря ви
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 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със сключен договор
BG05M9OP001-6.002-0107 " Патронажна грижа + в Община Попово" и Решение на ЕК за
УОИИ/20.12.2011 година, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да
изготви заповед за възлагане услугата „Патронажната грижа +“, като услуга от общ
икономически интерес на Звено „Заведения за социални услуги“ при Община Попово.
Услугата да се предоставя от ЗЗСУ за срока на договор № BG05M9OP001-6.002-0107 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура
BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
2. Услугата „Патронажната грижа +“, като УОИИ, да се предоставя безвъзмездно
за срока на договора BG05M9OP001-6.002-0107

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е предложението за решение. Колеги, имате ли коментар? Добре, ако няма
коментар, тогава преминаваме към гласуване. Който е съгласен да одобрим, Моля да
гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

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

РЕШЕНИЕ № 184
На основание чл .21 ал. 1,т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със сключен договор
BG05M9OP001-6.002-0107 " Патронажна грижа + в Община Попово" и Решение на ЕК за
УОИИ/20.12.2011 година, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да
изготви заповед за възлагане услугата „Патронажната грижа +“, като услуга от общ
икономически интерес на Звено „Заведения за социални услуги“ при Община Попово.
Услугата да се предоставя от ЗЗСУ за срока на договор № BG05M9OP001-6.002-0107 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура
BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“
2. Услугата „Патронажната грижа +“, като УОИИ, да се предоставя безвъзмездно
за срока на договора BG05M9OP001-6.002-0107

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: няма
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка е доста дълаг, искате ли да го чета?
Добре, зачитам само основанията:
На основание
Общинският съвет

чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ,

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с
ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър
Благоев” № 45, заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я
представлява на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе
на 31.05.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в
кабинета на Изпълнителния директор /при липса на кворум на основание чл. 227 от
ТЗ събранието ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа на същото място при
същия дневен ред/ и гласува с всички притежавани от Община Попово акции по
точките от дневния ред:
1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на
директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав:
Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и
избира нов тричленен съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков,
Явор Димитров Александров и Ганка Стоянова Горанова.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото
събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по
реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
(ППЗПП).
4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към
Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в
публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на решение:
Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8
от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на
балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като
намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от
ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели №4 и №5 от
Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.
Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай гласуваме. Гласуването е
ПОИМЕННО.
Гласуваме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПОИМЕННО:

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
ЗА
ЗА

-

28
0
0

Решението се приема!

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 185
На основание
Общинският съвет

чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ,

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова
Иванова с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул.
„Димитър Благоев” № 45, заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово,
да я представлява на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се
проведе на 31.05.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв.

„Запад“, в кабинета на Изпълнителния директор /при липса на кворум на основание
чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа на същото
място при същия дневен ред/ и гласува с всички притежавани от Община Попово
акции по точките от дневния ред:
1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на
директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав:
Иван Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и
избира нов тричленен съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков,
Явор Димитров Александров и Ганка Стоянова Горанова.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото
събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по
реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
(ППЗПП).
4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към
Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в
публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – проект на решение:
Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8
от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на
балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като
намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от
ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели №4 и №5 от
Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” посмъртно” на д-р
Иван Петков Цеков.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Становища: няма, тъй като те са разглеждани в обща комисия в състав от всички
представени групи, така че колеги започваме с първото предложение за Почетен
гражданин, което е разгледано и е на нашето внимание от името на комисията и е за д-р
Иван Петков Цеков за неговата дългогодишна обществено полезна дейност в областта на
здравеопазването на гр. Попово и за личните му човешки и професионални качества.
Коментар? Желание за изказване? Има ли? Да, правилно г-н Димитров. Предложението
относно Иван Петков Цеков е направено от трима граждани – д-р Григоров, Нели Ботева и
Диана Русева. Това са тримата инициатори на това предложение. Всички познавате д-р
Григоров, г-жа Ботева познавате, г-жа Диана Русева също предполагам, че познавате или
поне аз я познавам лично.
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане на
званието „Почетен гражданин на град Попово“ , Общинският съвет

РЕШИ
1.

Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно” на д-р Иван
Петков Цеков за дългогодишна обществено-полезна дейност в областта на
здравеопазването в град Попово, за личните му човешки и професионални
качества, издигнал високо ценности като достойнство, чест и отдаденост.

2.

Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
почетния знак на гр. Попово на семейството на д-р Иван Петков Цеков.

Приложения:
1. Предложение за връчване на званието.
2. Кратки биографични данни.

Ако има други коментари, заповядайте.
Подлагам на гласуване предложението за Присъждане на звание „Почетен гражданин на
град Попово” посмъртно” на д-р Иван Петков Цеков, който е съгласен, моля да гласува.
Гласуваме ЗА.
ГЛАСУВАМЕ

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 186
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане на
званието „Почетен гражданин на град Попово“ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно” на д-р Иван
Петков Цеков за дългогодишна обществено-полезна дейност в областта на
здравеопазването в град Попово, за личните му човешки и професионални
качества, издигнал високо ценности като достойнство, чест и отдаденост.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
почетния знак на гр. Попово на семейството на д-р Иван Петков Цеков.
Приложения:
1. Предложение за връчване на званието.
2. Кратки биографични данни.

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” - посмъртно” на д-р
Пламен Петров Петров.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: няма
Предложението идва от председателя на групата съветници на ПП ГЕРБ. Всички
познавахте Д-р Петров, заслужил наш съгражданин, който за съжаление си отиде млад.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане
на званието „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно” на д-р Пламен
Петров Петров за всеотдайната му работа в областта на здравеопазването в град Попово,
професионалната му компетентност, ерудираност и скромност.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния
знак на гр. Попово на семейството на д-р Пламен Петров Петров.
Приложения:
1. Предложение за връчване на званието.
2. Кратки биографични данни.
Тук някакви коментари? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване предложението за
Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” - посмъртно” на д-р Пламен
Петров Петров. Който е съгласен, моля да гласува. Гласуваме ЗА.
Гласуваме ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

28
0
0

РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане
на званието „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно” на д-р Пламен
Петров Петров за всеотдайната му работа в областта на здравеопазването в град Попово,
професионалната му компетентност, ерудираност и скромност.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния
знак на гр. Попово на семейството на д-р Пламен Петров Петров.
Приложения:
3. Предложение за връчване на званието.
4. Кратки биографични данни.

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” посмъртно” на Стоян
Ангелов.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: няма
Предложението е от инициативен комитет в състав Дончо Николаев Дончев, Андрей
Стефанов Петков и Румен Добрев Димитров. Става дума за Присъждане на звание
„Почетен гражданин на град Попово” посмъртно” на Стоян Ангелов – учител, краевед,
писател, публицист и общественик.
Предложението за решение е следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за
присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно” на Стоян
Ангелов - дългогодишен учител, краевед, писател, публицист и общественик за
дългогодишната му творческа дейност, богатия му литературен труд и цялостното му
присъствие като личност и творец.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния
знак на гр. Попово на семейството на Стоян Ангелов.
Приложения:
1. Предложение за връчване на званието.
2. Кратки биографични данни.

Въпроси? Няма, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуваме ЗА, който е
съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 188
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане
на званието „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно” на Стоян
Ангелов - дългогодишен учител, краевед, писател, публицист и общественик за
дългогодишната му творческа дейност, богатия му литературен труд и цялостното му
присъствие като личност и творец.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния
знак на гр. Попово на семейството на Стоян Ангелов.
Приложения:
1. Предложение за връчване на званието.
2. Кратки биографични данни.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Д-р Ганка Радева
Колева.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: няма
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението е за всеотдайната й работа в областта на здравеопазването в
условията на обявена епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19.
Тук, относно предложението може да се смята, че е комплексно от всички. Ние го
обсъждахме на предното заседание на ОбС. За заслугите кой успя да убеди докторката,
няма да коментираме с подробности. Както и да е.

Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане
на званието „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” на д-р Ганка Колева за
всеотдайната й работа в областта на здравеопазването в условията на обявена епидемична
обстановка свързана с разпространението на COVID-19 .
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния
знак на гр. Попово на д-р Ганка Колева.
Приложения:
1. Предложение за връчване на званието.
2. Кратки биографични данни.

Въпроси? Има ли? Не виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването е ЗА който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да
гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, т. 4 и т. 9 от Статута за
присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” на д-р Ганка Колева за
всеотдайната й работа в областта на здравеопазването в условията на обявена епидемична
обстановка свързана с разпространението на COVID-19 .

2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния
знак на гр. Попово на д-р Ганка Колева.
Приложения:
1. Предложение за връчване на званието.
2. Кратки биографични данни.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.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:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1.Станчо Димитров Станев
100лв.
2.Софка Кирилова Митева
150лв.
3.Бойка Орлинова Ангелова
100лв.
4.Цветанка Кирилова Йорданова
100лв.
5.Митко Иванов Димитров
100лв.
6.Сеид Сабри Сеид
80лв
7.Ангелина Иванова Ганчева
200лв.
8.Мара Кирилова Андреева
100лв.
9.Дафина Христова Табакова
50лв.
10.Боян Георгиев Николов
100лв.
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Анелия Пенчева Александрова
2.Алдин Димитров Атанасов
ІІІ. За доуточняване:
1.Мехмед Таиров Юсеинов
2.Фатме Исуфова Ахмедова
Общо са отпуснати 1080 лева, остатъка е 8720 лева
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.Станчо Димитров Станев
100лв.
2.Софка Кирилова Митева
150лв.

3.Бойка Орлинова Ангелова
4.Цветанка Кирилова Йорданова
5.Митко Иванов Димитров
6.Сеид Сабри Сеид
7.Ангелина Иванова Ганчева
8.Мара Кирилова Андреева
9.Дафина Христова Табакова
10.Боян Георгиев Николов

-

100лв.
100лв.
100лв.
80лв
200лв.
100лв.
50лв.
100лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Анелия Пенчева Александрова
2.Алдин Димитров Атанасов
ІІІ. За доуточняване:
1.Мехмед Таиров Юсеинов
2.Фатме Исуфова Ахмедова

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Г-н Атанасов е излязъл от залата.
Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 190
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.Станчо Димитров Станев
100лв.
2.Софка Кирилова Митева
150лв.
3.Бойка Орлинова Ангелова
100лв.
4.Цветанка Кирилова Йорданова
100лв.
5.Митко Иванов Димитров
100лв.
6.Сеид Сабри Сеид
80лв
7.Ангелина Иванова Ганчева
200лв.
8.Мара Кирилова Андреева
100лв.
9.Дафина Христова Табакова
50лв.
10.Боян Георгиев Николов
100лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Анелия Пенчева Александрова
2.Алдин Димитров Атанасов
ІІІ. За доуточняване:
1.Мехмед Таиров Юсеинов
2.Фатме Исуфова Ахмедова

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма постъпили писмени питания. Има въпрос? Да, заповядайте г-н Петров.
Драгомир Петров – общински съветник
Въпросът ми е към г-н Кмета. Той не е лично мой, а на гражданите. Сега панаир
няма да има, така се разбрахме, все ме питат. Панаир няма да има в града, само че казват,
че преди панаира друг път са попълвали дупките в града, баж на центъра, а сега казват
няма панаир – няма попълване на дупките. Ако може да кажете нещо по въпроса.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Ех, тези граждани все се крием зад тях. Приключи обществената поръчка, малко се
забавихме, подписах договор онзи ден. Лошото е, че са 30 хил. лева само, а в момента е
другата обществена поръчка, която е за четвъртокласна пътна мрежа и града, тя е над 200
хил. лева, така че и мен страшно много ме ядосват тези дупки. След дъжда пуснахме вече
една постоянна група, която да чисти водостоци и водосъбирателни шахти, допълнителна
група пуснахме за коситба на гробищния парк. Минаваме във всяко село, най –
неотложните улици, които местните ръководства и кметове и кметски наместници
предлагат, правим в момента на всяко населено място проектно – сметна документация.
Също имаме една готовност за улици, готови сме и улици три, които ще започнем да
ремонтираме, вие гласувахте, знаете ги, те са около 150 хиляди – от църквата най –
крещяща е покрай читалището, долу до „Мара Тасева“, първо нея ще направим.
Подготвяме и списък, който ще обявим, ще мине през ОбС, сигурно ще се наложи да
вземем банков кредит. В града ще обсъдим кои улици, ние ще предложим, вие ще ги
гласувате тази година да бъдат асфалтирани. И продължаваме така. Проблеми има с
тротоарите, там където са стари дървета ги отрязахме, останаха пънове и неможем да
решим този въпрос как да изчистим тези пънове, за да започнем тротоарите. Това мога да
ви кажа, но моята амбиция и на администрацията е да разгледаме улиците на редовната
юнска сесия в града и в селата, да представим този списък. Може после да си гласуваме
банковия кредит и да търсим ресурси. Това е, което мога да ви кажа.
Собственици на бившето училище, над Юлиян нотариуса са една фирма от София, която
го наддаде и го купи, може би с цел да го препродаде по – нататък, а другата беше Калоян,
който искаше там да направи шивашкия цех. След това отиде зад „Винпрома“ и там си
направи базата. Ние ги питахме, (собствениците) защото там е един огромен пущинак.
Преди да започнем да чистим ги попитахме, няма ли да го обезопасят, няма ли да си
изчистят? В официално писмо ми отговориха: „Правете, чистете, ние даваме всякакви
съгласия да влизате в нашия имот и да полагате грижи“, нещо което невиждам какво е –
хем те да са собственици, пък ние да разполагаме и да полагаме грижи. Явно търсят на
някой да го препродадът. Търга тогава беше без конкурс, в конкурса се разглеждат и
инвестиционни програми и проекти, а това си беше търг за продажба на имот. Аз за това
винаги съм бил против такива търгове, а не конкурси, а една част от ваши колеги преди
това твърдяха обратното – конкурсите се правели за определени фирми и хора, а търгът
бил по – чиста работа.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, други въпроси има ли? Ако не колеги, обявявам осемнадесетото заседание на
ОбС Попово за закрито! Ще се видим на 10-ти юни. Благодаря Ви.
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