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ПРОТОКОЛ № 31
Днес 13.02.2014 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе ТРИДЕСЕТ и ПЪРВОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 14.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения. Откривам тридесет и първото заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмет на
Община Попово инж. Милена Божанова, служители от общинската администрация,
журналисти.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р Л.
Веселинов относно:
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на
водопровод за строеж „Напорен водопровод в с. Захари Стояново”.
Предлагам тя да влезе като точка 10 в дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2014 година
2. Изменение и допълнение на Решение № 54 по Протокол № 6/25.02.2008 г. на ОбС
Попово.
3. Прекратяване на съсобственост между община Попово и юридическо лице, чрез
изкупуване частта на общината от съсобственика.
4. Одобряване на оценка за продажба имот частна общинска собственост, чрез
публичен търг.
5. Съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит за 2014 година.
6. Съгласуване на Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2014
– 2016 година.

7. Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по
въпросите на младежта и приемане на Общински годишен план за младежта за 2014
8. Промяна в числеността на Звено „Гробищна администрация”, дейности и
мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово.
9. Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен
недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по
Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.1-12/2011, проект „Осигуряване на ефективна социална
инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ” финансиран по договор
№ BG161PO001/1.1-12/2011/034 на ОПРР.
10. Рзрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план
/ПП/ на водопровод за строеж „Напорен водопровод в с. Захари Стояново”.
11 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2014 година
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата на инж. Божанова да направи презентация на Бюджета.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
На вашето внимание е предложен проекто бюджета на Община Попово за 2014
година. Съгласно бюджетната процедура за същата година публичното обсъждане на
бюджета е проведено на 27 ноември 2013 година, за което към материалите ви има и
приложен протокол за публичното обсъждане. Кои са основните характеристики за 2014
година съгласно макроикономическите прогнози по отношение на икономическата
конюнктура 2014 година се очаква да бъде по-добра от 2013-та, но по отношение
отражението върху общинските бюджети съществува неяснота поради няколко причини,
една от които е отново идваме на оперативните програми и намерението за промяна в
движение на правилата за одит и налагане на финансови корекции с възможност за
ретроактивно действие, което няма как за сега общините да дадат оценка какво отражение
ще даде това върху техните бюджети.
Характерното за тази 2014 година е стартирането на новия програмен период 2014 –
2020 години. На този етап вървят все още преговорите с ЕК, подготовката и съгласуването
на споразумението между България и ЕС, а след неговото одобрение от ЕК следва
одобрението на различните видове оперативни програми, откъдето ще стане ясно и нашата
община къде може да кандидатства и по кои програми ще бъде допустим бенефициент.
Какво е новото за 2014 година. От 01. януари 2014 г. изцяло е в сила нов закон за
публичните финанси, който обединява, консолидира материята, която до сега беше уредена
със Закона за устройството на държавния бюджет на РБ и закона за Общинските бюджети.
От 01.01. тези закони се отменят и в сила е Закона за публични финанси. В тази връзка
съответно са настъпили промени и в Закона за общинския дълг. Какво ново в Закона за
публичните финанси? Първото, което е най-общо е характерно за целия публичен сектор,
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това е разширяване на основните принципи при управление на публичните финанси. Докато
сега основно се акцентираше върху законосъобразност, икономичност, ефективност и
ефикасност и публичност за общинските бюджети и целесъобразност, тези принципи се
разширяват като това е във връзка и с хармонизацията с управлението на публичните
финанси на ниво европейски съюз и се добавя допълнително принципите всеобхватност,
отчетност, адекватност и устойчивост.
С новият закон се въвеждат и нови фискални правила. Акцент се поставя и върху
средно срочното бюджетиране, като ангажимент на ОбС е и приемането на средно срочните
прогнози от ОбС по предложение на кмета на Общината. От 2014 г. се закриват
извънбюджетните сметки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и
средствата, които са налични по тези сметки си влизат в бюджетната сметка на общината.
Новост е и ангажимента от страна на председателя на ОбС по отношение на
организацията на приемането на Отчета на за изпълнение на бюджета. Той трябва да се
приеме в едногодишен срок – примерно за 2013 – до края на 2014 г. трябва да приемем
Отчета, докато до този момент по закона за общинските бюджети с приемането на Бюджета
се приемаше и Отчета за касово изпълнение на бюджета на Общината.
Въведени са нови ограничение по отношение размера на общинския дълг, като
максималния размер на дълга трябва да е до 15 % от средно годишния размер на
собствените приходи и общата изравнителна субсидия последните три години на база
отчетни данни. Приоритетно задължения също вменено със Закона за публичните финанси е
задължението на общините по извършване плащанията по дълга.
Какви бюджетни цели сме си поставили с предложения проект за бюджет? Няма как
да бъде игнориран новия програмен период, така че едната от целите е подготовка за новия
програмен период 2014- 2020 година и осигуряване на устойчивост на изпълнените вече
проекти. И втората цел – балансирани приходни и разходни политики за поддържане на
финансовата стабилност. Тази цел също е породена и от изискванията на новия закон,
съгласно който имаме ангажимент да поддържаме една балансирана политика и не
формиране на дефицит в общинските бюджети.
Политика по отношение на приходите с изключение на данъка върху недвижимото
имущество и нормативните промени, които настъпиха за данъка върху превозните средства,
а сме запазили равнището на данъците като отново акцента е върху повишаване на
събираемостта.
За постигане на целите, разбира се е необходимо да има ясно изразени приоритети и
оптимизиране на разходите и ангажименти за спазване на финансова и бюджетна
дисциплина от всички разпоредители с бюджет.
Приходната част на общинския бюджет възлиза на 15 245 664 лева, от които
взаимоотношенията с централния бюджет 10 496 698 лева като субсидията от делегираните
от държавата дейности 7 729 хиляди, общата изравнителна субсидия 1 882 хиляди,
субсидията за капиталови разходи 886 хиляди, и собствените приходи 3 684 хиляди лева.
Като от собствените приходи данъчните приходи са 1 703 хиляди лева, от тях се предвижда
приходите от данък върху недвижимите имоти да бъдат 690 хиляди лева, 620 хиляди данъка
върху превозните средства, при план 540 хиляди за 2013 година, 350 хиляди от данък при
придобиване на имущество при дарение от възмезден начин. Запазено е равнището на
първоначалния план за 2013 година, туристически данък 5 хиляди лева и окончателно
патентен данък 38 хиляди лева.
Неданъчните приходи 1 982 хиляди лева, като приходи и доходи от собственост се
планират да постъпят 381 491 лева, от общински такси 1 554 668 лева. Отново в общия обем
на общинските такси с най-висок относителен и абсолютен дял е таксата за битови
отпадъци. Приходи от продажба на нефинансови активи 130 хиляди лева, приходи от
концесии 60 хиляди лева.
При плана за разходите какво сме имали предвид? Отчитат се новите фискални
правила, регламентирани със закона за публични финанси. Отчитаме все още неясното,
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както и в самото начало казах влиянието на незначителното подобряване на икономическата
конюнктура върху общинските бюджети, плащанията по общинския дълг, поетите
задължения по вече сключени договори и оставащите ангажименти по договори за
изпълнение на проекти по ОП от програмния период 2007 – 2013 години.
По отношение на новите фискални правила може би ви е направило впечатление в
предложението за решение като отделни точки са представени на вашето внимание новите
максимални размери, които може общината да поеме като разходи и като вече окончателен
вариант към края на годината. Те са съобразени пак казвам с новите изисквания на закона,
като максималния размер на нови задължения могат да бъдат не повече от 5 % от средно
годишния размер на разходите за последните 4 години.
Как са разпределени приходите по отношение на делегираните от държавата
дейности на този етап до размера на стандартите. За училищата прилагащи системата на
делегирани бюджети средствата по стандарт се разпределят по формула, която се
утвърждава от кмета на общината до 28 февруари. Нашата формула вече е утвърдена. На
този етап дофинансиране на делегираните от държавата дейности се прилага само при
доказана крайна необходимост и при промяна на нормативната регламентация.
За функция образование, това е функцията с най-висок относителен дял по
отношение на разходите, за тази функция разходите се планират в размер на 5 778 238 лева,
като от тях за делегирани от държавата дейности са 5 137 хиляди лева, за местни дейности
641 184 лева, като местни дейности, това сме го коментира и преди няма промяна – това са
издръжката на ЦДГ, други дейности по образованието и издръжка за извънучилищни
дейности. Училищата си планират капиталови разходи по досегашния ред.
Следващата по тежест функция в общинския бюджет това е Жилищно строителство,
БКС, опазване на околната среда. В тази функция са включени и повечето ангажименти на
общината по отношение на предоставяне на публични услуги регламентирани със ЗМСМА.
Планираните разходи в тази функция са в размер на 2 137 371 лева. Отчита се увеличение
спрямо първоначалния план за 2013 година с 14 % като се наблюдава увеличение за
капиталовите разходи в тази функция и тъй като не малко са заетите служители в тази
функция, много дейности са обхванати отражение намира и увеличението на минималната
работна заплата, което сме задължени да гарантираме на заетите във функцията.
Функция Икономически дейности и услуги се планира средствата да бъдат 1 675 221
лева. Тук се включват дейностите по поддържане, ремонт и изграждане на пътища, селско,
горско стопанство, лов и риболов. Може би ви е направило впечатление, защото за база за
сравнение в материалите пред вас е дадена първоначалния план на 2013 година
чувствителното намаление на планираните средства в тази функция. Те се дължат на това,
че през 2013 година след съдебно решение получихме от ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” средствата по
проекти, които изпълнявахме по програма САПАРД.
Какви са приоритетите при изпълнение на бюджета? Постъпилите собствени
приходи се разходват в следната поредност – за трудови разходи, за покриване на плащания
по поетия общински дълг, за разходи свързани с дейности, които се събират такси, знаете че
таксите се обвързват и с предоставените услуги, за хранителни продукти, неотложни
сезонни разходи – горива, електрическа енергия, отопление, вода и неотложни текущи
ремонти.
Финансиране на инвестиционната програма – общо инвестиционната програма е
близо 2 милиона – 1 913 900 лева, от които субсидията за капиталови разходи е 841 7,
различава се от това, което е заложено в закона за държавния бюджет . Това се дължи на
факта, че сме задължени 5 % от сумата определена със закона за ДБ за 2014 г. да бъдат
сложени в резерв и можем да разпределяме 95 % от нея. Същото важи и за общата
изравнителна субсидия. В тази сума от 841 хиляди влизат и средствата, които са определени
за общинската пътна мрежа. От фонд приватизация, средствата, които ще се разходват в
Инвестиционната програма са 60 хиляди лева. Собствени средства 585 хиляди лева,
преходен остатък 427 хиляди лева.
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На какви принципи е разработена предложената ви инвестиционна програма? Обекти
с голяма обществена значимост, необходимост от спешни неотложни ремонти, какъвто е
случая с читалището в с. Светлен, преходни обекти, които са със срок за изпълнение повече
от една година, и за 2014 сме заложили годишната задача за настоящата година,
съфинансиране на проекти и необходими допустими разходи по оперативните програми.
Опитах се да изложа пред вас подхода, по който е създаден бюджета. А сега имате
думата за въпроси, становища, питания. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, изслушахме внимателно презентацията на г-жа Божанова относно бюджета.
Преминаваме по-нататък.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 11 февруари – вторник, присъстваха и
петимата членове на комисията. Участие взеха и служители от общинска администрация. С
4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя приемането на бюджета.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
ПК проведе редовно заседание вчера от 16 часа. По уважителни причини отсъства В.
Несторов. Присъстваха представители на общинска администрация. След разглеждането на
материалите и обсъждането им с 4 гласа ЗА комисията подкрепя проекто бюджета.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Вчера 12 февруари нашата комисия проведе своето заседание обсъждайки дневния
ред за днешната сесия. От комисията присъстваха 3 члена, в присъствието на представители
на общинската администрация по тази точка от дневния ред становището на комисията е с
два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ се да бъде приет Бюджета на общината за 2014 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия заседава с 4 члена. Един отсъстваше по уважителни причини.
Всички нормативни актове посочени в докладната съответстват и би следвало да ги
приемем така както са предложени от вносителя. С 4 гласа ЗА ние подкрепяме докладната
да стане решение за приемането на бюджета на общината за 2014 година. Като ОбС следва
да приемем самостоятелен бюджет на общината извън републиканския на основата на
собствени приходоизточници и субсидии от държавата разпределени между общините по
критерии определени със закон. Следва да приемем годишния бюджет при съответствие на
приетите със ЗДБ за 2014 г. принципи, както и на други относими за Община Попово
показатели и разпоредби. С решение по тази точка от Дневния ред ОбС следва да одобри
както ни е предложението от вносителя, максимален размер на новите задължения за
разходи, максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
годината, размер на просрочени задължения от предходната година 2013, които ще бъдат
разплатени от бюджета на текущата година. Размер на просрочени вземания, които се
предвижда да бъдат събрани през бюджетната година, лимит на поемане на нов общински
дълг, максимален размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на
бюджетната година. Разчет на разпределението на целевата субсидия за капиталови
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разходи, определена с ЗДБ, за съответната година по обекти за строителство и основен
ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, за
проучвателни и проектни работи и актуализирана бюджетна прогноза. Решението по т. 1-ва
от дневния ред следва да вземем с мнозинство повече от половината от общия броя
съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия заседава на 11 февруари. Присъстваха трима члена. С два гласа ЗА и
един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя докладната свързана с приемане на
бюджета на Община Попово за 2014 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
След като изслушахме становищата на постоянните комисии ще ви зачета проекта за
решение:
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема бюджета на Община Попово за 2014 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 15 245 667 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 290 407, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 728 498 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани
държавни дейности в размер на 67 400 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 1 446 лв.,
съгласно Приложение № 3
1.1.1.4. Финансиране -83 161 лв., съгласно Приложение 1
1.1.1.5. Преходен остатък от 2013 година в размер на 576 224 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 955 260, съгласно Приложение №1, в
т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 703 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 979 668 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 882 200 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 756 800 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
125 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 818 600
лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на
512 500 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 306 100 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на -220 612 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на -60 000 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 1 483 034 лв.
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1.1.2.8. Финансиране -1 549 242 лв., съгласно Приложение № 1
1.1.2.9. Преходен остатък от 2013 година в размер на 918 612 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.2. По разходите в размер на 15 245 667 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно
Приложение №17:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 290 407 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 185 706 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства
от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 96 910 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 6 858 350 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 300 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на 137 567 лв.
2. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 913 877 лв., съгласно Приложение № 4,
като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 841 700 лв., съгласно
Приложение № 4;
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5;
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно
Приложение № 6;
3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7
3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура,
религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на
средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото
решение.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 5 217 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 5 000 лв. и за
Общински музей Попово – 217;
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)
– 15 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 15 000 лв. и помощи за
погребения – 300 лв.
4.3. Стипендии в размер на 65 577 лв.;
4.4. Субсидии за:
4.4.1. читалища – 371 447 лв., съгласно Приложение № 8;
4.4.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8;
4.4.3. младежки дейности – 4 000 лв., съгласно Приложение № 8;
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 15 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 500 лв.
5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 59 128 лв.
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6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по образование
имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение №9;
7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен
персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 10;
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 3 986 865 лв., в т.ч.:
8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Кохезионния и структурните фондове в размер на 1 260 900 лв. съгласно Приложение № 11;
8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Разплащателна агенция в размер на 2 725 965 лв. съгласно Приложение № 12;
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 20142016 г., съгласно Приложение 14;
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 15;
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 309 670 лв.
11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2014 година.
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014
година в размер на 941 342 лв.
11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 16.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2014 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не
могат да надвишават 743 302 лв. /5% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години/.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2014 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 4 459 813 лв. /30% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години/.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2014 година в размер на 102 744 лв.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди.разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ
орган и на МФ.
8

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2014 година.
17.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на ОбС.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни
дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 19.
20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да
разработят и представят в срок до 10.03.2014 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия
от ОбС бюджет.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съглсно
Приложение № 20.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по Бюджета на общината за
2014 г. Имате думата.
Магдалена Радева – общински съветник
Проекта на Бюджета на община Попово за 2014 г., както разбрахме и от
презентацията на г-жа Божанова има за цел да създаде възможности за балансирано
развитие на гр. Попово и предоставянето на по-ефективни и качествени услуги на
населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. Финансовата дисциплина
при изразходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средства от
ЕС ще гарантира максимален положителен ефект при изпълнението на бюджета.
Представената ни докладна записка представя основните параметри, които са залегнали в
бюджета на Община Попово за 2014 година. Те са съобразени със стратегическите
приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за
съставянето на бюджета. В проекта на бюджета са отчетени външните фактори свързани с
продължаващата финансово икономическа нестабилност. Извършен е анализ на
тенденциите и реалното състояние. Преди това постигането на годишните цели, запазването
на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от найефективното и икономичното разходване на финансовите ресурси и спазването на
бюджетна дисциплина.
Политиката на община Попово по отношение на приходната част на бюджета е
насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията на общината,
запазване на финансовите облекчения за определени услуги и групи потребители. Не се
предвижда както разбрахме на размерите на таксите, данъците и цените на предоставяните
услуги.
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По отношение на разходната част на бюджета политиката е насочена към
ефективното и оптимално отношение към финансовите ресурси, така че с ограничени
финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности, да
се изпълнят заложените в инвестиционната програма обекти и с по-малко средства да се
извърши по-голям обем работа.
Проектът за бюджет е балансиран, при осъществен анализ на приходите за 2013
година и разчет на разходите съгласно приоритетите заложени в Програмата за управление
и стратегическия план за развитие на Общината.
Община Попово е приключила голяма част от проектите към ЕС в този програмен
период, но предстои навлизането в следващия. Годината няма да е от лесните, тъй като 2014
е последната от първия програмен период с европейско финансиране. В същото време
общинската администрация трябва да реагира бързо и адекватно при кандидатстване с нови
проекти по национални програми и европейски фондове за осигуряване на допълнителни
средства в общината. Предложения ни реалистичен проект за бюджет, живеем в не много
добра икономическа атмосфера в цялата държава. Община Попово залага много на
кандидатстване по различни програми и лично аз го адмирирам, защото това е сериозен
шанс за търсене и получаване на допълнителни средства, с които да се финансират
различни дейности. Започна новия програмен период и се надявам, че общинската
администрация и ОбС Попово заедно ще работим за привличане на максимално европейско
финансиране за нашата Община.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Радева. Други изказвания?
Стефан Иванов – общински съветник
С интерес проследих презентацията на г-жа Божанова и изказването на г-жа
Магдалена Радева, още повече че тя ми е председател на бюджетната комисия. Ще ми
позволите да не се съглася с някои констатации, които направи г-жа Радева. Първо, че
бюджета бил балансиран. Според мен бюджета въобще не е балансиран. Има залитане в
определени функции на Общината, други недостатъчно подкрепени от бюджета и нали ще
дам примери.
В Общината, и то не от сега изобщо и в предходния мандат и в този залита основно
към културната си функция към обществото и към социалната си функция, въпреки че тя
като цяло би трябвало да е приоритет на държавата. За новия бюджет виждаме, че като цяло
са изключително така намалени средствата за поддръжка на инфраструктурата за сметка на
увеличение на средствата за жилищно строителство. Тези аргументи аз изказах и в
комисията, но бих искал да ги повторя и пред останалите колеги, защото не всички са в
икономическата комисия. Видно е, че сме заделили някъде около 400-500 хиляди лева за
доизкарване на жилищния блок , въпреки че аз лично не смятам, че това е от първа
необходимост. Докато имаме крещяща нужда от поддръжка на улиците и предполагам с
това ще се съгласят всички колеги, защото виждам че има и една декларация, която засяга
този проблем. Имайки предвид, че в нашата община данъците върху МПС са едни от найвисоките в България изобщо и с цялостното така неглижиране на проблема с поддръжката
на улиците, има някои по които изобщо не може да се минава с лен автомобил. Мисля, че
общината абдикира от тази си функция за поддръжка на инфраструктурата.
Ще кажа и две думи за средствата от ЕС. Новият принцип, който влиза и аз мисля, че
той отдавна трябваше да бъде въведен и аз съм и предупреждавал за него, ограничаване
дълга на общините ще ни постави най-после пред дилемата да си избираме по кои проекти
да кандидатстваме и дали ни е възможно да се съфинансираме със собствени средства.
Видно от справката на общината, аз ще се абстрахирам от този дълг, до завършване на
проектите, но не само от общината от които са вноските от дофинансиране в момента е
милион и малко над милион. Максимално разрешения дълг според новия закон е някъде на
този бюджет, който имаме е около два милиона и половина. Така, че нали знаете че
общината със собствени средства няма как да отдели от местните си приходи такива пари,
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за да си плаща вноските по съфинансиране, така че за в бъдеще ще трябва да се прецизират
дали са нужни такива проекти като например проекта „Ковачевско кале”, където поехме
един дълг от половин милион.
Друго, което винаги съм засягал е и недостатъчното финансиране на младежката
политика на общината. За разлика от стройната структура от пенсионерски клубове, които
имаме изградена на територията във всяко село. Добре финансирано, и аз не съм против
това. Но моля да се обърне достатъчно влияние и да има така изградена стройна структура и
от младежки клубове. Да не се оплакваме непрекъснато, че младите хора не се задържат.
Какво правим ние за да ги задържим, освен да се среща кмета на 24 май със зрелостниците.
Така, че моят поглед върху нещата е, че бюджета като цяло не е балансиран и
политиката, която води общината не е такава, каквато трябва да бъде. Това е, благодаря за
вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Иванов. Други изказвания. Заповядайте д-р Колева.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Аз искам да обърна внимание на функция Здравеопазване, т. 412 МБАЛ Попово,
местни дейности, където са предвидени капиталови разходи в размер на 50 000 лева. В края
на миналата седмица ръководството на МБАЛ Попово е предоставило в общинска
администрация списък на необходимите апарати и техника за 2014 година, като този списък
е съобразен с нуждите на функциониращите отделения и е съгласуван с Медицинския съвет.
Сумата, която е предвидена за най- неотложна апаратура и ремонти е в размер на 483 875
лева. Във вторник на 11 февруари рентгеновия апарат, който сигурно е на възраст 35 и
повече години отново излезе от строя. Тази сутрин до обяд още не беше ремонтиран, явно
повредата е голяма. В списъка има предвиден рентгенов апарат рециклиран втора употреба
на стойност 50 000 лева, а ако помислим за закупуване на нов апарат той струва минимум
200 хиляди лева. Това значи, че парите, които са предвидени за капиталови разходи на
болницата със закупуване на един рентгенов апарат и свършват. Тук искам и да цитирам
Закона за финансиране на лечебните заведения, където от 01 януари 2014 г. има промяна в
чл. 97 т. 5, където е посочено, че приходите на лечебните заведения се формират и от
постъпления целеви субсидии от общинските бюджети, когато това е предвидено в тях.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Колева. Други въпроси?
Катя Грибнева – общински съветник
Аз донякъде ще допълня това, което каза г-н Иванов, и това което засяга работата в
нашата комисия. Всяка година малко трудно бих казала разпределяме не многото пари за
спортни клубове – сега са 45 0000 лева. В същото време прави впечатление, че за младежки
дейности, което е по-малко отколкото миналата година. И ако съберем тези две суми, тъй
като в спортните клубове работят преди всичко с деца и там наистина са пак горе долу
младежки дейности, макар че има и по-възрастни, това са 49 хиляди. Разходите за клубовете
на пенсионера са 59 128 лева. Не искам нищо да казвам за пенсионерите, нали и аз съм
пенсионер, макар че мен не ме допускат, нещо има забрани, но както и да е. Но все пак това
би трябвало да бъде една философия на бюджета, нека да бъдем насочени към бъдещето на
този град и да не се намаляват някои средства, а да има и увеличение, ако е възможно и от
където е възможно. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Грибнева.
Магдалена Радева – общински съветник
Господин Председател, свидетели сме на едно неконструктивно обсъждане на
бюджета на Попово за 2014 година. Редно е колегите, които правят предложения по
разходната част, да бъдат така добри да кажат от къде ще бъде осигурена приходната част.
Или коя дейност да бъде пренебрегната за сметка на техните предложения.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз също, въпреки че не съм финансист имам едно питане към г-н Иванов, той каза,
че бюджета не е балансиран. Аз доколкото разбирам от бюджет, това означава, че приходна
и разходна част не си балансират, а доколкото виждам приходна и разходна част си
балансират, а приоритетите наистина това е нещо по-различно от балансиране.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други изказвания?
Тодор Тодоров – общински съветник
Изказването на г-жа Радева ме провокира да взема думата, нямах такова намерение.
Мисля, че не трябва да си даваме самооценка тука дали някой компетентно обсъжда
бюджета или не. И най-малко, че някой трябва тук да изземе функциите на коректор и да
кое как трябва да бъде и как трябва да се казва. Кое било коректно и кое, не, всеки има
право да вземе думата и да си каже мнението. Аз мисля, че затова сме ОбС и колкото повече
хора говорят, толкова по-добре.
Няма да кажа нищо ново, самия факт, че в бюджета забравяме за младите и даваме на
пенсионерите говори за тенденцията в нашата община. Те между другото съвсем не са
розови и ще стават още по-тежки. Нищо против нямам против пенсионерите, но там имаме
доста щатни бройки, даже и половинки. Искам да знам колко щатни бройки има в
общината, които да отговарят за младежта. Аз мисля, че нито една щатна бройка, която да е
ангажирана само с младежките въпроси. Значи никога не е стоял приоритетно в близко
минало въпроса, тъй като гледам нямаме никакво намерение и в близко бъдеще да
обръщаме внимание на младежта. Коя младеж имам предвид. Бях на комисията, поставих
въпроса – да казаха ми става въпрос за спортни дейности, за децата в училищата. Разбирам,
но това са децата, това са учениците. Какво правим с младежите от 19 години, които
напускат училище до 29 или до 30 години, които са все още младежи. Това са 10-11 набора.
Кой обхваща тази част от младото население, кой се занимава с нея? Какво правим с тези
активни младежи? Аз искам да знам дали на това е обърнато внимание в заложения
бюджет. Имаме 640 хиляди за извънкласни форми- спокойно можем да изтеглим от там
пари и да назначим хора които да се занимават с младежките дейности в тази община. Аз
мисля, че доста години присъствам на обсъждане на бюджета и мисля, че общо взето
нещата са едни и същи. Приоритет към развитие, приоритет към повече внимание за
младежта аз до сега не съм забелязал. Това искам да кажа.
Втория въпрос е въпроса със здравеопазването. Значи свидетели бяхме как общината
не може по никакъв начин да помогне на болницата. Тук ни се проглушиха ушите, вярно
нямаше законово основание. Сега има законово основание – д-р Колева го прочете. От 1-ви
януари общинският бюджет може да финансира болницата, само че когато това е заложено
в бюджета. Точно и ясно е казано, чл. 97 мисля че беше от Закона за лечебните заведения.
Какво направихме ние? Ние сега си вързваме ръцете с едни 50 хиляди лева. И нищо повече.
И искаме да имаме болница.
Ето тези въпроси исках да поставя. Здравеопазване и младежки дейности. Мисля, че
са важни. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Тодоров. Реплика от страна на г-жа Радева.
Магдалена Радева – общински съветник
Господин Тодоров, в дневния ред на днешната сесия много ясно е казано как се
работи с младежите. Имаме Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, ще
приемем Общински годишен план за младежта за 2014 г. Такъв бяхме приели и през 2013 г.
Освен това по време на годината може да се прави актуализация на бюджета, така че в
момента вашето предложение не ни дава отговор от къде трябва да се вземат тези пари за
увеличаване на капиталовите разходи на болницата.
Стефан Иванов – общински съветник
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Вземам думата за реплика основно на вас г-н Председател и на г-жа Радева. Явно, че
не сте разбрали какво искам да кажа, като казах че не е балансиран – парите са не
балансирано разпределени по дейности. Точно това г-жа Радева каза, че са балансирано
разпределени. Така, че той бюджета няма как да не е балансиран. По втората реплика, че не
предлагаме от къде да се вземат пари, ето веднага ще ви предложа от къде да се вземат пари,
да се вземат около половината пари от жилищното строителство, те са около 200 хиляди и
да се прехвърлят и в болницата могат да се прехвърлят, и за поддръжка на
инфраструктурата, все належащи проблеми, докато изкарването на блока 103 не мисля, че е
най-належащия проблем. Там са заделени близо над 400 хиляди лева. Ето като искате и като
не знаете от къде да ги вземете, мисля че това е работа на общинска администрация.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Въпроси от всякъде, общо взето добре че са насочени само към младежки дейности и
здравеопазване, и БКС дейности, защото ще ми стане много сложно да отговаря. Много
хора питат, един отговаря.
Ще започна от последното от отклоняване на средства от БКС. Да действително
много средства има заложени там, не случайно казах, че там ангажиментите са ни наймного. А по отношение на това да се отклонят средства от изграждане на жилищния блок
няма как да се случи, в една част средствата са предоставени от МФ, от централния бюджет
във връзка с изграждане на жилища на обезщетени собственици, така че няма как да не
изградим блока и да не обезщетим собствениците, на които са иззети жилищата преди
много години. Не случайно казах, понеже казахте, че много внимателно сте слушали
презентацията, а самата презентация започваше с проект на бюджет. Това е виждането на
администрацията, ние имаме, така образно ще си позволя да го кажа един обем от средства,
които биха могли да бъдат разпределени по различни начини разбира се, спазвайки
законите на страната и основните принципи и стратегически документи на община Попово.
Това е един от вариантите, които Общината вижда стриктно пак подчертавам дебело
спазвайки законите на страната и обръщам внимание на спазвайки законите, защото ми
беше казано, ами вие не обръщате внимание на младежите – ето там има едни 640 хиляди,
ще ги отклоним, ще ги дадем за младежки дейности. Но това инж. Тодоров са средства от
делегирани от държавата дейности. Едно такова отклоняване - проверка на Сметна палата Прокуратура. Аз се чудя как може да се каже и да има такова предложение.
По отношение на средствата за клубовете на пенсионера да има увеличение в размер
на 2 хиляди лева. Пак казвам то е отражение от увеличението на минималната работна
заплата, вижте издръжката, вижте от къде се получава това увеличение, дали сме ви по
параграфи абсолютно изцяло разбит бюджет. А не да изваждаме от контекста числа и да
правим интерпретации, просто не е коректно.
По отношение на младежките дейности. В тази табличка, която гледате, това са
разпределение на целеви средства, които изрично се гласуват от ОбС. Ами вижте в
извънкласни дейности колко средства са заложени. За субсидиите за организации с
нестопанска цел – спортните клубове имаме ръст от 40 на 45 хиляди. Освен това 4 хиляди
за Стратегията за младежки дейности и 36 236 лева за извън училищни дейности. Направете
съпоставка с 59 хиляди за пенсионерските клубове, които също по закон сме длъжни да ги
поддържаме.
По отношение на финансирането на болницата. Да от 01 януари 2014 година
цитирахте има възможност общините да финансират болниците, ако има възможност, ако
бюджета на общината има възможност. Пак опираме до това, как се финансират здравните
услуги. Знаете, че всеки един от нас внася здравно осигурителни вноски. Извинете, те не
влизат в общинския бюджет. Нека да бъдем коректни, понеже казахте, че социалните
дейности били изключително държавна политика, ами не е точно така. Има социални
дейности, които са местна политика, докато здравеопазването е изключително държавна
политика. Защо не говорим това, защо не говорим, че създадени търговски дружества им се
лимитират бюджетите. Дайте да говорим едно към едно както са в действителност нещата.
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Ако държавата много хубаво е дала възможност чрез общинските бюджети да се
финансират лечебните заведения, ми нека да бъдат така добри в съответствие със
стратегията за децентрализация да преотстъпят приходи. Част от здравно осигурителните
вноски, които влизат в държавния бюджет бъдат преотстъпени на общините, добре,
чудесно. Нали срещу всеки разход трябва да има определен приходоизточник. От къде да ги
вземем, няма лошо – казвате отказваме се от нещо, за сметка на финансирането на
болницата. И то трябва да стане съответно с мерки за финансово оздравяване на лечебното
заведение. Да 50 хиляди сме предложили за капиталов трансфер. Само че вече говорих, че
вече работим по нов закон, че публичното обсъждане на бюджета мина на 27 ноември, че
правихме едно предварително едно оповестяване на това публично обсъждане, че има
срокове на представяне на бюджета, до 24 януари бюджета беше депозиран в ОбС.
Случайно или не предложението са субсидиране на капиталовата програма на болницата
дойде преди няколко дена, извинете. Благодаря ви.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Това вече колко години, 23, приемаме бюджет и никога бюджета не е стигал за
цялостната дейност на общината. Имало е години в които недостига е бил повече от 30 %
като в края на годината неразплатени разходи. Хубавото е, че поне последните години
успяваме да се разплатим и нямаме това напрежение, което обикновено всяка година в
началото го чакаме. Това се постига и с опита, който придоби дирекция Финанси и бюджет
и аз съм благодарен на специалистите, които работят в това направление. На национално
ниво е същото, независимо кои партии управляват партията, която е в опозиция е недоволна
от бюджета. Мога да ви кажа, че това стои и в Брюксел. Сега се връщам от там, ние сме в
началото на годината, но още не сме си гласували бюджета на Комитета на регионите и
разправия с комисията на Барозо. Навсякъде не достигат средствата, но какво можем да
направим, за да има както вие казвате балансиран бюджет и единно удовлетворение в
голяма част от дейностите. Пред мен е месечния отчет сега го получих на болницата. Говоря
за здравеопазването. Част трета – задължения 2 699 510 лева. Това в момента е болницата
като просрочени задължения вече са 1 146 157 лева. Освен това току що подписах и едно
платежно за болницата за 40 000 лева. И то е капиталов трансфер. А сме февруари месец
средата. Аз знам, че този капиталов трансфер няма да отиде за апаратура и е така, може би
са били скромни в оценката на техника и апаратура, като посочват една цифра от 400
хиляди, според мен може би е над милион необходимостта от средства за техника на
болницата. Но тези 40 хиляди лева къде ще отидат, още утре ще бъдат разплатени
декемврийските заплати за 2012 година. Предстои да подпиша и за ноемврийските – те са
около 36 хиляди. Миналата година преведохме с ваше разрешение и гласуване от
издръжката на общината, като лишихме една голяма част от други нужди в други
направления сигурно над триста хиляди лева.
Тази година, тъй като срещата с част от бизнеса на кандидат тогава премиер
Орешарски беше в тази зала, а после срещата беше в Търговище вече с избрания премиер,
тогава една част от вас или един от съветниците бяха отвън и скандираха „оставка”. Хубаво
„ оставка” , но този премиер, поне обеща и тази година ще ви даде на болницата целево 240
хиляди лева. Той тук обеща. На мен също много неща ми обещаха, но поради мои такива
залитания ще стане въпрос и в декларацията, отрязаха и наказаха хората, защото имам по
различно мнение от някои управници и партийни лидери. И така Попово е ощетено с
милион и половина, около 2 милиона за инфраструктура. Проектите бяха направени и ние
сме били скромни, не искахме 6 милиона, а искахме само 1 900 хиляди, но Людмил
Веселинов и Росица Янакиева – Перник, ни окастриха. Значи 4 години ГЕРБ не само не ни
даваше, а финансови корекции имаме, за това което казвате, че обслужваме проекти. Колко
са ни финансовите корекции – 2 милиона и 400 хиляди. Като сложа и САПАРД 3 милиона и
половина където ги осъдихме, ами то стана 6 милиона. За 4 години при управлението на
ГЕРБ тези 6 милиона тежат тук на общинската администрация и питате ли заместника тази
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жена с крехки финансови рамене как се оправя. И тя не подписва, пък тя като не подпише
идват на моята врата и плачат и аз подписвам. Знам, че пак ще се оправят и пак ще намерят.
Намаляване на издръжката на клиничните пътеки последните години, знаете е нереална.
Беше направено изключително преднамерено, за да се икономиса от Здравната каса
милиард и половина и те да бъдат пренасочени в други дейности за запушване на бюджета.
Тези милиард и половина ако навремето си бяха влезнали в здравеопазването, едва ли сега
щяхме да сме на това дередже, но да не гледаме назад, а да гледаме напред. Сега има нови
правила, нови ментори, да видим по-нататък как ще се оправяме общините с бюджетите.
Прави сте и за младежки дейности, въпреки че аз общо взето винаги съм казвал, че в
бюджета най-големия процент е за младежта. Независимо дали са делегирани средства, но
бюджета за младите, за подрастващите, за училищата, за детските градини е най-голям в
общината. Ако говорим за клубове по интереси, младежки, ако говорим за забави, за други
неща, дайте да си избистрим и да кажем за какво става точно въпрос. Съгласен съм, че и за
спортна дейност трябва да се увеличи издръжката, но показателно е и това Милена
Божанова не го каза, има възможност за увеличаване на издръжката на заплатите преди
всичко на администрацията, и на кметовете и моята лична. Някъде да сте видели, или да сме
внесли и да сме гласували издръжка? На заместник кметовете е с 1000 лева под тази, която
имат право да вземат, моята е също под хиляда. И ако до скоро благодарение на вас
взимахме тавана, сега отдавна този таван е много по-висок. Не сме посмели, защото това е
морал и възможности на бюджета, нито нашите заплати да вдигнем, нито да вдигнем
заплатите, което вече е очебийно заплатите на общинската администрация. И хора работят с
близки до минималните заплати, хора с висше образование и 400 – 500 лева вече на този
етап, в този живот са малка заплата на работещите в администрацията, но все пак са на
работа и имат доходи. Аз съм благодарен, че въпреки всичко съвместно с вас, с тези
финансови ограничения намираме начин да се предвижваме напред и година след година в
следващата изборна година по някакъв начин успяваме да задържим като администрация
Общината да няма дълг, да няма задължения, да няма пресрочени задължения за да можем
малко по-спокойно да посрещаме следващата бюджетна година и изборите през 2015
година.
Прави сте, че недостатъчно се дава в тези направления – здравеопазване,
инфраструктура, спортни, младежки дейности, но аз все пак ви призовавам да проявим
разум и до колкото е възможно в разговор да намерим така оптималното разрешение на
годишния бюджет, за да може да го гласуваме и да не си създаваме по-нататък
допълнителни усложнения от негласуване на предложения проекто – бюджет. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Преминаваме към гласуване на решението по
докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
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10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ДА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема бюджета на Община Попово за 2014 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 15 245 667 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 290 407, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 728 498 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани
държавни дейности в размер на 67 400 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 1 446 лв.,
съгласно Приложение № 3
1.1.1.4. Финансиране -83 161 лв., съгласно Приложение 1
1.1.1.5. Преходен остатък от 2013 година в размер на 576 224 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 955 260, съгласно Приложение №1, в
т.ч.:
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1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 703 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 979 668 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 882 200 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 756 800 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
125 400 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 818 600
лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на
512 500 лв.
1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 306 100 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на -220 612 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на -60 000 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 1 483 034 лв.
1.1.2.8. Финансиране -1 549 242 лв., съгласно Приложение № 1
1.1.2.9. Преходен остатък от 2013 година в размер на 918 612 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.2. По разходите в размер на 15 245 667 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно
Приложение №17:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 290 407 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 185 706 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства
от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 96 910 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 6 858 350 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 300 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на 137 567 лв.
2. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 913 877 лв., съгласно Приложение № 4,
като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 841 700 лв., съгласно
Приложение № 4;
2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5;
2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно
Приложение № 6;
3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7
3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура,
религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на
средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото
решение.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос – 5 217 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 5 000 лв. и за
Общински музей Попово – 217;
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)
– 15 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 15 000 лв. и помощи за
погребения – 300 лв.
4.3. Стипендии в размер на 65 577 лв.;
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4.4. Субсидии за:
4.4.1. читалища – 371 447 лв., съгласно Приложение № 8;
4.4.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8;
4.4.3. младежки дейности – 4 000 лв., съгласно Приложение № 8;
4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 15 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 500 лв.
5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 59 128 лв.
6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по образование
имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно Приложение №9;
7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен
персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 10;
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 3 986 865 лв., в т.ч.:
8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Кохезионния и структурните фондове в размер на 1 260 900 лв. съгласно Приложение № 11;
8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Разплащателна агенция в размер на 2 725 965 лв. съгласно Приложение № 12;
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 20142016 г., съгласно Приложение 14;
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 15;
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 309 670 лв.
11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2014 година.
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014
година в размер на 941 342 лв.
11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 16.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2014 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не
могат да надвишават 743 302 лв. /5% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години/.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2014 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 4 459 813 лв. /30% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години/.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2014 година в размер на 102 744 лв.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
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16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди.разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ
орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2014 година.
17.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на ОбС.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни
дейности в размер на 95%, съгласно Приложение № 19.
20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да
разработят и представят в срок до 10.03.2014 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия
от ОбС бюджет.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съглсно
Приложение № 20.
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Изменение и допълнение на Решение № 54 по Протокол № 6/25.02.2008 г. на ОбС
Попово.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба4
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Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писмо с № АО1631/29.01.2014 год. на Заместник-министър на земеделието и храните на Република
България, Общинският съвет

РЕШИ
1. Изменя и допълва свое Решение №54, прието с Протокол №6/25.02.2008 год. на
Общински Съвет – Попово, както следва:
1.1. Текстът - ”Алтернативно водоснабдяване на група села от Ш.Кл. „Манастирца”
в землищата на селата Манастирца, ЕКАТТЕ 47007, Горица, ЕКАТТЕ 16081, Долец,
ЕКАТТЕ 21937, Бракница, ЕКАТТЕ 06046, Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021 и Берковски,
ЕКАТТЕ 03931, преминаващ през общински, държавни и частни имоти” да се чете:
”Алтернативно водоснабдяване на група села от Ш.Кл. „Манастирца” в землищата на
селата Манастирца, ЕКАТТЕ 47007, Горица, ЕКАТТЕ 16081, Славяново ,ЕКАТТЕ
67091, Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, Иванча, ЕКАТТЕ 32189, Берковски, ЕКАТТЕ
03931, Долец, ЕКАТТЕ 21937 и Бракница, ЕКАТТЕ 06046, преминаващ през
общински, държавни и частни имоти”.
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на решението по докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
20

22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писмо с № АО1631/29.01.2014 год. на Заместник-министър на земеделието и храните на Република
България, Общинският съвет

РЕШИ
1. Изменя и допълва свое Решение №54, прието с Протокол №6/25.02.2008 год. на
Общински Съвет – Попово, както следва:
1.1. Текстът - ”Алтернативно водоснабдяване на група села от Ш.Кл. „Манастирца”
в землищата на селата Манастирца, ЕКАТТЕ 47007, Горица, ЕКАТТЕ 16081, Долец,
ЕКАТТЕ 21937, Бракница, ЕКАТТЕ 06046, Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021 и Берковски,
ЕКАТТЕ 03931, преминаващ през общински, държавни и частни имоти” да се чете:
”Алтернативно водоснабдяване на група села от Ш.Кл. „Манастирца” в землищата на
селата Манастирца, ЕКАТТЕ 47007, Горица, ЕКАТТЕ 16081, Славяново ,ЕКАТТЕ
67091, Баба Тонка, ЕКАТТЕ 02021, Иванча, ЕКАТТЕ 32189, Берковски, ЕКАТТЕ
03931, Долец, ЕКАТТЕ 21937 и Бракница, ЕКАТТЕ 06046, преминаващ през
общински, държавни и частни имоти”.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Прекратяване на съсобственост между община Попово и юридическо лице, чрез
изкупуване частта на общината от съсобственика.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба4
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,чл. 36., ал.1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1,
т.1 и ал. 3 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1.Разрешава на кмета на Община Попово да извърши прекратяване на съсобственост в имот
№093046 в стопански двор в с.Зараево чрез продажба частта на общината по АОС №11718/2014г.,
представляваща 5,760дка от имота, целият с площ 40,888 дка.
2.Съсобственика „Гуджер комерс” ЕООД с ЕИК 125551998 от гр.Попово, да заплати дела на
община Попово възлизащ на 10 944 лева, съответния местен данък и режийни разноски.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,чл. 36., ал.1, т. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1,
т.1 и ал. 3 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1.Разрешава на кмета на Община Попово да извърши прекратяване на съсобственост в имот
№093046 в стопански двор в с.Зараево чрез продажба частта на общината по АОС №11718/2014г.,
представляваща 5,760дка от имота, целият с площ 40,888 дка.
2.Съсобственика „Гуджер комерс” ЕООД с ЕИК 125551998 от гр.Попово, да заплати дела на
община Попово възлизащ на 10 944 лева, съответния местен данък и режийни разноски.
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Одобряване на оценка за продажба имот частна общинска собственост, чрез
публичен търг.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл .49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от
НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява начална тръжна цена от 4 716.10 лева за продажба на Урегулиран
поземлен имот VІІ, кад.№176 от кв.7 по регулационния план на с.Медовина с площ 1
540 кв.м., собственост на Общината по АОС 1139/05.01.05г. Цената е без ДДС.
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2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Юридически искам някой да разясни одобрява начална тръжна цена и търг с явно
наддаване това значи ли, че ако се яви някой и купи земята, земята ще е собственик на един,
а сградите на друг и какво правим в момента? Щом правим търг с явно наддаване може да
се яви всеки. Има сгради, те са продадени, оказва се, че собственика е собственик на
сградите, но не и на земята. И сега пускаме земята на търг.
Красимира Славева – общинска администрация
Уважаеми общински съветници, господин Тодоров, съгласно ЗОС, собственика на
законно построена сграда има право да закупи земята под нея. В случая те са закупили тези
сгради, но не могат да докажат, че са законно построени. И изявяват желание да купят
земята. Ами ще се наддава вероятно, а не е изключено и да има друг собственик.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Щом закона така повелява. Други въпроси, има ли ? Няма желаещи. Преминаваме
към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл .49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от
НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява начална тръжна цена от 4 716.10 лева за продажба на Урегулиран
поземлен имот VІІ, кад.№176 от кв.7 по регулационния план на с.Медовина с площ 1
540 кв.м., собственост на Общината по АОС 1139/05.01.05г. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит за 2014 година.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение и по точка 5 и по
точка 6, защото законовите основания са едни и същи за приемането на Годишен план за
дейността на Звеното за вътрешен одит и Стратегическия план по вътрешен одит за периода
2014 -2016 година. Съществува Закон за вътрешен одит в публичния сектор, където е
указано, че ръководителя на вътрешния одит в Общината представя Стратегически и
Годишен план за дейността по вътрешен одит за съгласуване и на Общинския съвет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор /обн. ДВ, бр. 27 от 31.06.2006 г., изм. и доп... бр. 15 от 15.02.2013 г. в
сила от 01.01.2014 г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово съгласува:
1.1. Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Попово за 2014
година.

Имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
6

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор /обн. ДВ, бр. 27 от 31.06.2006 г., изм. и доп... бр. 15 от 15.02.2013 г. в
сила от 01.01.2014 г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово съгласува:
1.1. Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Попово за 2014
година.

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Съгласуване на Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2014
– 2016 година.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Чухме становището на комисията на г-жа Денева. Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор /обн. ДВ, бр. 27 от 31.06.2006 г., изм. и доп... бр. 15 от 15.02.2013 г. в
сила от 01.01.2014 г, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово съгласува:
1.1. Стратегически план за дейността на Звено „Вътрешен одит” в Община
Попово за периода 2014 – 2016 години.
Имате ли въпроси по докладната записка?. Не виждам. Всичко е ясно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

20
0
7

Решението се приема.
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 400
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор /обн. ДВ, бр. 27 от 31.06.2006 г., изм. и доп... бр. 15 от 15.02.2013 г. в
сила от 01.01.2014 г, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово съгласува:
1.1. Стратегически план за дейността на Звено „Вътрешен одит” в Община
Попово за периода 2014 – 2016 години.
Тодор Тодоров – общински съветник
Господин Председател, от името на група съветници искам почивка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Обявявам 10 минути почивка.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по
въпросите на младежта и приемане на Общински годишен план за младежта за 2014
година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя единодушно докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да ви прочета проекта за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово освобождава Емел Расимова като председател на
Общински консултативен съвет;
2. Общински съвет гр. Попово избира на освободеното място като председател на
Общински консултативен съвет Олга Илиева – Директор Дирекция „Местни
данъци и такси» в Община Попово;
3. Приема Общински годишен план за младежта -2014 година
Имате думата за въпроси. Няма желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА

-
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27

ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово освобождава Емел Расимова като председател на
Общински консултативен съвет;
2. Общински съвет гр. Попово избира на освободеното място като председател на
Общински консултативен съвет Олга Илиева – Директор Дирекция „Местни
данъци и такси» в Община Попово;
3. Приема Общински годишен план за младежта -2014 година
Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Промяна в числеността на Звено „Гробищна администрация”, дейности и
мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от Закон за
публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява, считано от 01.03.2014г., промяна в числеността на Звено “Гробищна
администрация”, дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово,
както следва:

Звено
Звено "Гробищна администрация"

Стара
численост
5

Нова
численост
7

А сега имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи.Преминаваме
към гласуване на тази точка.
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от Закон за
публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява, считано от 01.03.2014г., промяна в числеността на Звено “Гробищна
администрация”, дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово,
както следва:

Звено
Звено "Гробищна администрация"

Стара
численост
5

Нова
численост
7

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен
недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по
Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.1-12/2011, проект „Осигуряване на ефективна социална
инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ” финансиран по договор
№ BG161PO001/1.1-12/2011/034 на ОПРР.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепи докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. На основание ЗОД
проекта за докладна ни посочва, че трябва да приложим разпоредбата на чл. 17, където с
29

наше решение се поема дълг, като се определя максимален размер на дълга, валута на дълга,
вид на дълга съгласно чл. 3, начин на обезпечаване, условия за погасяване, максимален
лихвен процент, такси и комисионни. Като чл. 19а, гласи, че чл. 19 не се прилага за проекти,
подлежащи на финансиране от фонд за органите за местно самоуправление в РБ „ФЛАГ”
ЕАД, от Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници и от фондовете за
градско развитие.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Денева. Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за
общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ
1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Осигуряване на ефективна социална
инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ”, финансиран от
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор № BG161РО001/1.112/2011/034, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция
1.1: "Социална инфраструктура", Схема: BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”,
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 309 670,00 лв. (триста и девет хиляди
шестстотин и седемдесет лева);
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 8 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161РО001/1.1-12/2011/034;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка,
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово по Договор за
безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-12/2011/034, сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от
Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит,
да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Преминаваме към гласуване. Който
съгласен с така прочетения проект за решение, моля да гласува:

е
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Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за
общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ
1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Осигуряване на ефективна социална
инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ”, финансиран от
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор №
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BG161РО001/1.1-12/2011/034, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие", Операция 1.1: "Социална инфраструктура", Схема: BG161РО001/1.112/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи
услуги за деца в риск”, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 309 670,00 лв. (триста и девет хиляди
шестстотин и седемдесет лева);
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 8 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161РО001/1.1-12/2011/034;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка,
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово по Договор за
безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-12/2011/034, сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от
Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по
т. 1.
Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Рзрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план
/ПП/ на водопровод за строеж „Напорен водопровод в с. Захари Стояново”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – парцеларен план на водопровод за строеж „Напорен водопровод с.
Захари Стояново” и одобрява заданието за проектиране.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване по точката от дневен ред.
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – парцеларен план на водопровод за строеж „Напорен водопровод с.
Захари Стояново” и одобрява заданието за проектиране.
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Има постъпило питане към кмета на Общината от общинския съветник Илиян
Станчев. Моля г-н Станчев да развие питането си.
Илиян Станчев – общински съветник
Уважаеми господин Кмете,
Всички ежедневно сме свидетели на претоварената инфраструктура на града. Почти
навсякъде уличната мрежа е крайно натоварена и не може да отговори на нуждите на
хората. Има остър недостиг на места за паркиране на личните автомобили и хората са
принудени да паркират по тревните площи и тротоарите. Част от засегнатите граждани
изразяват своето несъгласие във връзка с това, че са принудени да унищожават тревни
площи, което е и нарушение на закона.
В тази връзка се обръщам към Вас с питане относно възможността тревната площ
находяща се зад ресторант „Евита”, която живущите на ул. „Македонска” № 7, 9, 11 и 13,
както и посетителите на заведението използват за паркиране на личните си автомобили, за
да бъде преустроена в паркинг.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за отговор на кмета на Общината д-р Людмил Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Господин Илиев, дами и господа общински съветници,
Всичко което изредихте мотивирайки питането си е така. Става все по-трудно, понедостъпно за моторните превозни средства да намерят място за паркинги. По-лошото е
когато около жилищните имоти няма такива, както е в случая с квартал 116. Хубавото е, че
съгласно действащия ПУП и плана за регулация и застрояване на кв. 116 упоменатия терен
не е предвиден за озеленяване, въпреки че е такъв. С една дума променен е отдавна. И
изградения в момента паркинг, както твърдите не отговаря на нуждите на хората, а и на
предвидения по плана и трябва да се приведе в съответствие с ПУП в този квартал. И
всичко това може да бъде осъществено незабавно, ако заложим средства в бюджета,
вкараме го в капиталовата програма, гласуваме и ги усвоим тези средства. Въпроса е кога
ще го направим, дали с актуализация в тазгодишния бюджет, или в следващата година. За
сега в капиталовата програма не е предвидено разширяване на изток паркинга в кв. 116. Да
се надяваме, че в бъдеще, това ще бъде реализирано.
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Илиян Станчев – общински съветник
Благодаря за изчерпателния отговор. Там наистина живеят 75 семейства в тези 4
входа. Като се има предвид, че почти всяко семейство имат вече по два и дори по три
автомобила, а тази така наречена тревна площ, която всички знаем, тя не е всъщност такава
на практика и всъщност колите, и леките автомобили, дори и малко по-големи като влизат и
излизат те дори замърсяват и улиците и тротоарите. Мисля, че ще бъде необходимо и
наложително да бъде реализиран паркинг. Благодаря още веднъж.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, има постъпило заявление от групата съветници, на основание на
чл. 70 ал. 6 от нашия правилник давам думата на председателя на група съветници
„ЗАЕДНО” да прочете декларация:
Д-р Румен Русев – общински съветник
ДЕКЛАРАЦИЯ
oт
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОПОВО
Ние, общинските съветници от Община Попово изразяваме категоричното си
несъгласие с дискриминационния принцип и неясните критерии, по които правителството
определи проектите за държавно целево финансиране по инвестиционната програма
„Растеж и развитие на регионите” с бюджет 500 млн. лева.
С постановление на Министерски съвет от 16 януари тази година се даде възможност на
органите за местно самоуправление и местната власт да кандидатстват по тази програма.
Въпреки кратките срокове Община Попово депозира две проектни предложения: за
обновяване на улични настилки в Община Попово, с бюджет 1 560 000 лв. и
благоустрояване на кв. 111, на стойност 344 000 лв, като правителството разреши
финансиране само на втория.
Не бе одобрен стратегическият за развитието на града проект, а именно „Обновяване
на улични настилки гр. Попово”, включващ цялостна подмяна на асфалтово покритие,
тротоари, бордюри и зелени площи на улиците „Каломенска”, „Лозарска”, „Хан Аспарух”,
„Братя Миладинови” и „Христо Ботев”, които са с важна функция за развитието на
социално-икономическите връзки със съседни общини и региони, както и част от трасета,
които осигуряват връзката с международен път Е-85, Общоевропейски транспортен коридор
No 9, и други важни транспортни и комуникационни връзки с регионално и местно
значение. В следствие на хроничната липса на финансови средства през годините, улиците
се поддържаха със средства, ограничени от възможностите на общинския бюджет.
Един от изводите посочени в „Общинския план за развитие на община Попово за
периода 2014 – 2020 г.” е необходимостта от приоритетно подобряване състоянието на
улиците, осигуряващи пряка връзка с пътищата от републиканската пътна мрежа.
С реализирането на дейностите биха се решили транспортно - комуникационните
проблеми произтичащи от недостатъчното финансиране на капиталовите разходи., имайки
предвид, че всички комуникации на подземната инженерната инфраструктура са обновени
по ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г., с проекти на конкурсен принцип, които Община
Попово успешно е реализирала.
С неясни мотиви се игнорира намерението на Община Попово да развие градската
инфраструктура и да създаде устойчива среда, осигуряваща благоприятен бизнес климат, и
предпоставки за развитие и инвестиционна привлекателност в гр. Попово.
Изводите, които се налагат след обявеното решение за разпределение на средствата, че
определени български общини сме игнорирани от българското правителство, макар и да
сме посочили ясна обосновка на критериите, на които отговаря проектното предложение.
Подборът на одобрените за финансиране проекти бе направен без прилагане на
обективен анализ. Липсват публично обявени протоколи с оценки, съгласно утвърдените
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критерии
в
ПМС
№4/16.01.2014г.
Изразяваме категоричното си несъгласие втората по големина община в областта да
получи само 4.6 % от разпределените общо в област Търговище близо 7,5 млн. лева. Без да
пренебрегваме нуждите на останалите четири общини в областта, категорично възразяваме
срещу това дискриминационно отношение, в което ясно прозира политическият подход на
подкрепа.
Общинският съвет на град Попово подкрепя изцяло
ангажираността на
администрацията да депозира качествени работни проекти с балансиран бюджет за важни
инвестиции, касаещи развитието на цялата община.
В тази връзка настояваме за пълна прозрачност и информация за проведената процедура
за одобрение на проектите на общините, като разчитаме, че ще бъдат спазени принципите и
основните правила на Европейския съюз за ефективното и резултатно разходване на
публични средства.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, чухте декларацията, която беше предложена от председателя на
Коалиция „ЗАЕДНО”. Моето предложение е тази декларация да бъде подкрепена от всички
групи съветници в ОбС Попово и да бъде изпратена съответно в МС и в органите, които
разпределят тези средства, за да стане категорично ясно нашето становище по този казус.
Давам думата на всички общински съветници да изразят становище по декларацията. Тя ви
беше раздадена в началото на заседанието, предполагам сте имали възможност да се
запознаете с нея.
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз искам само да направя уточнение, ще дам на г-н Иванов да се изкаже по този
въпрос. В това, което получихме и това което прочете г-н Русев един пасаж липсва. И аз не
мога да разбера той умишлено ли пропусна следния пасаж:
„За пореден път сме
свидетели за задкулисно разпределяне на средства от централната власт, който е
неморален и противопоставя българските общини и техните граждани”
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
От вас зависи какъв текст ще приемем. Текста на Декларацията подлежи на
обсъждане.
Стефан Иванов – общински съветник
На мен също ми направи това впечатление. Едно допълнително предложение имам.
Накрая да добавим – „Призоваваме ви към оставка!”
Катя Грибнева – общински съветник
Не е ли добре този документ да бъде подкрепен с подписите на всички.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако ние приемем този текст, ще помоля всеки един, който го е подкрепил да положи
подписа си. Ние първо трябва да обсъдим текста, да го приемем и после да го подкрепим с
подписите си.
Тодор Тодоров – общински съветник
Нашето предложение е редакцията да остане както беше в самото начало, защото ние
не взехме почивка, за да пием кафе, а за да разгледаме декларацията. И одобрихме текста на
декларацията, след което бяхме изненадани от промяната в нея. Така, че ние настояваме
този текст, който не се прочете да остане в нея.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Ако искаме да сме достатъчно коректни там не от „централната власт”, а трябва да
напишем от „партийните централи”, защото две централи разпределяха парите. На всеки му
е ясно, че червения химикал беше в съюз „Доверие” изграден от ДПС, там разпределяха
парите и ако ви прави впечатление на жител на община в ДПС има най-много пари на глава
от населението. Нали? Нека улиците и в Опака да са в добро състояние, но е малко обидно
Опака да взема 1 700 хиляди, а ние 300 хиляди. Това е явно поредното доказателство, че
някой си мисли, че като вземе властта и може да наказва заради личности, които не са им
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симпатични кметове или други цялото население. И аз тук ми е много така интересно, пък и
болно как общинското ръководство на БСП няма да събере смелост да реагира, защото това
сме хората, които работихме за това правителство да получат уверение – на Орешарски му
казахме тук на срещата, че той ще е премиер и направихме резултат 12 % над Търговище. И
сме първа политическа сила за разлика от Търговище, където едвам щяха да отидат и на
трето место, ГЕРБ щеше да ги бие с Дарин Димитров. Но тук за мен си е решение на
партийното ръководство. Аз не мога да се съглася, че на Попово ще отрежем, само за това,
че кмета на Попово седи до Георги Първанов с Росица Янакиева, пък на другите
пресконференции, където се явява Сергей Станишев от лявата и от дясната му страна стоят
двама, които са същите като големина общини Мездра и Гоце Делчев, но там им дават по 5
милиона. Това сервилно партийно състояние, което колкото и да ви е неприятно и от страна
на ГЕРБ предните четири години само и само да не ги настъпите и да не им кажете на тези
забравили се партийни лидери взели властта в държавата, че все пак има хора, които не
заслужават да бъдат наказвани. На мен ми е неудобно пред хората, че заради мен Попово ще
страда. И аз чакам още повече удари, защото лятото или есента ще отворят Оперативните
програми. И ако не им покажем, че има самоуважение – Общинския съвет, партиите на
територията на Общината, те ще продължават да си мислят, че могат безнаказано да
раздават порции, така както им е угодно. Но те изборите идват. И не знам с какви очи ще
дойдат да агитират. Това е другия въпрос. Аз смятам, че ОбС в Попово има своя авторитет,
своето самочувствие и такава декларация може да се приеме. Пък с кметовете от селата и
кметските наместници, които пък най-много са ощетени, защото там нищо не правим в
инфраструктурно отношение аз ще проведа отделен разговор за позицията по отношение
тази явна несправедливост. И понеже ни дадоха от немай къде 344 хиляди след като кв. !!
живот и здраве го завършим, този квартал мен също ме е било срам, това е срещу „Алвима”
двата високи блока. Там знаете хората за да стигнат до входовете си каква кал газят и как
толкова години ми е неудобно като идват цели делегации и искат да направим промяна. Там
има променен ПУП, тъй като нямаше улица и между блоково пространство и обещавам ви
при откриване на обекта да внеса и предложение тук пред вас, защото там улицата трябва да
я именуваме, и аз ще бъда човека, който ще внеса предложение с името на тази улица – и в
главата ми е нещо подобно, ако вие измислите по-добро – съгласен съм, но аз тази улица
искам да я кръстим „Станишева милост” . Защото това е милост, това е подигравка за
Попово. Благодаря ви.
Нурхан Нуриев – общински съветник
Понеже нямаме сформирана група в ОбС, специално аз като общински съветник от
ДПС подкрепям декларацията във варианта, който предложи ГЕРБ, без оставката накрая
разбира се, защото Пламен Орешарски се справя много по-добре от Бойко Борисов. А за
задкулисието, не ДПС стои зад създалата се ситуация според мене, по-скоро стои Сергей
Станишев, но в тази ситуация ние ще подкрепим д-р Веселинов с две ръце. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на Нурхан и на позицията на ДПС. Найден Иванов има думата от името на
група съветници от БСП.
Найден Иванов – общински съветник
Уважаеми колеги, ние от събота разглеждаме този въпрос, като вчера окончателно
стигнахме до определени изводи, какво трябва да предприемем за да разрешим казуса.
Искам да кажа, че ние търсим всички възможности за да реализираме посочените тук
инвестиционни намерения. Така че, поемаме ангажимент на следващото заседание на ОбС
ще дадем информация каква работа сме свършили и какво сме постигнали. Благодаря за
вниманието.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Не разбрах ще подкрепите ли декларацията, защото на мен ми е снето политическото
доверие, и като делегат не отидох на конгреса, ако вие сте отишли и на почивката сте си
изяли сандвичите и сте опразнили залата, както повечето делегати, добре обаче това
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изразява отношение към формалната част на работата и формиране на кабинетна политика и
апаратчици, които се мъчат по някакъв начин да се реализират във властта. Но това е друга
тема. Не разбрах ще подкрепите ли декларацията?
Найден Иванов – общински съветник
Конкретно при самото гласуване ще стане ясно. Аз ще я подкрепя.
Стефан Иванов – общински съветник
Искам да кажа на г-н Нуриев, все пак да си погледне парите, които са влезли през
мандата на ГЕРБ в Община Попово и да види колко пари са влезли. Но според мен през
мандата на ГЕРБ колкото пари са влезли в община Попово по Европейски програми,
толкова не е имало в нито един друг мандат. Така, че кой се е справил дайте да гледаме
обективно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предлагам да преминем към гласуване на Декларацията във варианта, който предложиха и
ГЕРБ и ДПС, с добавката, която прочетохме допълнително.:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
1

Декларацията се приема.
Николай Черкезов – общински съветник
Вярно, че не е против и нямам право на обяснение на отрицателен вот, но благодаря
за думата. Разбира се, че подкрепям лично аз искането на общината за повече финансиране
на всичките тези дейности, разбира се че съм против неясните критерии както е записано за
оценка на проекти и неясно защо е орязаното финансиране за община Попово, но тона на
декларацията да обвиняваме правителството в дискриминация, задкулисие, не морал, ми се
струва прекалено остро, затова гласувах въздържал се.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Николай, прав си – „Станишевото” правителство няма никаква намеса.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, преди да приключим заседанието трябва да ви прочета още една ПОКАНА за
участие в работна среща с партньорите и заинтересованите страни, имащи отношение към
подготовката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Община Попово започва процес по разработване на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие /ИПГВР/ за периода 2014 – 2020 г., който ще промени облика на
града и ще определи развитието му през следващите години и десетилетия.
Ето защо е важно в процеса да се включат всички, които се интересуват и имат
отношение към градското развитие, към ефективното използване на публичните ресурси и
към успешното оползотворяване на европейските фондове.
В тази връзка, най-любезно Ви каним на работна среща, която ще се проведе на
17.02.2014 г. от 14.00 часа в Пленарната зала на Община Попово.
Целта на срещата е да запознае участниците със смисъла и съдържанието на ИПГВР
– Попово и да даде възможност за обмен на информация, становища и коментари относно
съществуващите проблеми, проведената анкета с гражданите и възможностите за развитие
на град Попово.
Поканата е подписана от арх. Иван Мисирджиев, ръководител на проекта.
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С това закривам тридесет

и първото

заседание на Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

................................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ЗЕХРА МУСТАФОВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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