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ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 27.01.2016 г. / сряда / в залата на втория етаж в сградата на Община Попово
се проведе ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума. Присъстват 29 общински съветника, имаме кворум и
можем да вземаме решения.
На заседанието присъстват кметът на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. Кмет
инж. Милена Божанова, зам. Кмет Емел Расимова, служители от общинска администрация.
Писмени уведомления за отсъствие от заседанието не са постъпвали.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 14
точки.
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред като от вносителя ще
настъпи една корекция, за което давам думата на д-р Л. Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, поради разминаване с нормативната
уредба и фактологията по установено от протокол на Общината оттеглям до изясняване
точка 11.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В такъв случай предлагам на Вашето внимание проект за дневен ред. Той има
следния вид:
1.Приемане бюджета на Община Попово за 2016 година.
2.Приемане на актуализиран Общински план за развитие на община Попово за
периода 2015 – 2020 г.
3.Определяне на конкретни размери на основните месечни работни заплати на
кметовете в община Попово.
4.Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги.
5.Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Попово.
6.Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 20162019 година.
7.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост.
8.Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално
ползване за 2016/2017 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние.
9.Приемане на годишен план за приватизация за 2016 година в община Попово.

10.Смяна начина на трайно ползване на общинска земеделска земя – публична
общинска собственост.
11.Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по
въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2016
година.
12. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – Поземлен имот с идентификатор
№ 57649.503.2 по кадастрална карта на гр. Попово, ведно със застроените в него сгради
/База на Пътна полиция към РПУ Попово/.
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
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ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред –
1.Приемане бюджета на Община Попово за 2016 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ д-р Ганка Колева.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 26 януари от 12 часа. Присъстваха и
петимата членове на комисията и представители на общинска администрация. С три гласа
ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
ПК при проведено заседание на 26 с четири гласа ЗА приема предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
ПК с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ се приема проекта.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Първо бих искал да кажа процедурно, че те не трябва да излизат, а да уведомят, че
смятат че имат конфликт на интереси. Подали са декларация и няма да участват в
гласуването и в разискванията.
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Точно поради наличието на конфликт на интереси, както прецениха председателя и
зам. Председателя на нашата комисия аз ще докладвам по така предложения бюджет за 2016
г. нашата комисия не излезе с решение за подкрепа на бюджета.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам.председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Хюсеин Ибрямов – общински съветник
Нашата комисия проведе своето заседание с 1 ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не
подкрепяме докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 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 2016 година, ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2016 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 2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 16 653 291 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 112 604, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
8 614 872 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 553 лв.,
съгласно Приложение № 3
1.1.1.3. Финансиране – - 16 797 лв., съгласно Приложение 1
1.1.1.4. Преходен остатък от 2015 година в размер на 513 976 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 540 687, съгласно Приложение №1, в
т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 054 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 225 219 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 987 100 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 758 600 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
228 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 960 800
лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на -252 000 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 133 028 лв.
1.1.2.7. Финансиране -148 360 лв., съгласно Приложение № 1
1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 година в размер на 580 900 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.2. По разходите в размер на 16 653 291 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 9 112 604 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 246 238 лв.
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1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства
от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на
64 463 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 7 476 224 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 100 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на 929 719 лв.
2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 109 700 лв., съгласно Приложение № 4,
като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
960 800 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 2016 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 – 13 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 13 000 лв. и за
Общински музей Попово – 120;
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)
– 31 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 16 000 лв., за Общински фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и помощи за
погребения – 300 лв.;
4.3. Стипендии в размер на 49 958 лв.;
4.4. Субсидии за:
4.4.1. читалища – 401 162 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;
4.4.4. нефинансови предприятия /”МБАЛ – Попово” ЕООД/ – 50 000 лв., съгласно
Приложение № 8;
4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер на до 3 % от средства за основна 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 – 93 417 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 363 358 лв., в т.ч.:
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8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Кохезионния и структурните фондове в размер на 263 358 лв. съгласно Приложение № 11;
8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Разплащателна агенция в размер на 100 000 лв. съгласно Приложение № 12;
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 20162018 г., съгласно Приложение 14;
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 15;
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1. Не се предвижда поемане на нов общински дълг за 2016 година.
11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2016 година.
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016
година в размер на 545 832 лв.
11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2016 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 16.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не
могат да надвишават 848 244 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 2016 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишава 5 089 463лв. /30% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години/.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2016 година в размер на 120 000 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.
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.
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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 2016 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 100%, съгласно Приложение № 19.
20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да
разработят и представят в срок до 12.02.2016 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия
от ОбС бюджет.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 20.
Давам думата на г-жа Божанова да направи презентация на бюджета, след което ще
имате думата за въпроси.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
И тази година, дори малко по-рано дойде време да разгледаме проекта за бюджет на
общината за текущата година. Ще се постарая съвсем накратко да Ви представя проекта за
бюджет, подготвен от общинска администрация. Знаете към 30 ноември правихме публично
обсъждане. За съжаление при не голям интерес от страна и на граждани и на Вас самите. За
това ще си позволя пак да започна с основните характеристики за 2016 година.
2016 година е първата година от мандата 2015 – 2019 за местна власт. Това, което се
наблюдава и за тази година е застой на общинските финанси и влошаване на общата среда
за общините. Продължават общините да функционират с вменени нови отговорности и
ангажименти от страна на държавата, които не са обезпечени финансово и ресурсно. ?016
година е последната година, в която общините са задължени да приведат фискалните си
показатели по чл .94 ал. 3 т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси в границите посочени в
тези точки, което означава 5 % натрупаните в края на годината разходи от средните разходи
за последните четири години и не повече от 30 % поети нови ангажименти спрямо
поеманите ангажименти през предходните 4 години.
2016 година се очертава като една година, в която се активизират общините по
кандидатстване за привличане на средства по Европейските програми за програмния период
2014 – 2020 г. Предполагам знаете всички, че се забавиха утвърждаването на програмите от
страна на Европейската комисия. Така, че една част от финансовия ресурс ще бъде насочен
за кандидатстване по ОП като по ОП Региони в растеж до 31 май трябва да подготвим
проекто предложение за целия бюджет, който е предвиден за община Попово. По ОП
Околна среда на този етап имаме възможност да кандидатстваме само за опазване на
околната среда в тази дейност чистота.
Какви са макроикономическите характеристики? От 1 януари 2016 г. Минималната
работна заплата става 420 лева, продължаваме да дофинансираме делегираните от
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държавата дейности с местни приходи. Изненада за всички общини за тази бюджетна
година беше отпадането на стандарта от 14 лева за ученик за извънкласна дейност, което
така тихомълком стана ангажимент на общината. Променят се сроковете за предоставяне на
общата изравнителна субсидия. До миналата година бяха 50 на 50. Сега 50 % от размера на
субсидията се предоставя до 31 януари, 25 се предоставят до 31 юли и до 31 октомври
останалите 25 % от общата изравнителна субсидия.
За първа година за 2016 г. В закона за Държавния бюджет капиталовите субсидии са
консолидирани, тоест нямаме отделен размер на субсидиите предвидени за основен ремонт
на общинските пътища. Продължават и ангажиментите на общините с националната
програма за енергийна ефективност във връзка с обновяване на частния жилищен фонд като
съответно за това нямаме нито ресурсна обезпеченост, нито финансова такава. Само да
вметна разширява се обхвата на сградите, които ще бъдат допустими за финансиране на
подобряване на енергийната им ефективност.
На база на тези характеристики на бюджетната 2016 г., на база на възможностите на
общината, плана за развитие на общината 2014 – 2020 са определени и годишните
бюджетни цели като те са следните: провеждане на балансирани разходни политики
осигуряващи нормално функциониране на бюджетните звена и инвестиционната политика
на община Попово през 2016 година ориентирана към финансиране на проекти гонещи
намаляване на разходите за текуща издръжка и кандидатстване по оперативни програми и
програмите за развитие на селските райони.
Приходите по бюджета са планирани в размер на 16 6653 291 лева като от тях с
централния бюджет взаимоотношенията ни възлизат на 11 562 800 лева. За делегираните от
държавата дейности са планирани 8 614 900 лева като в сравнение с миналата година се
наблюдава увеличение в абсолютната им сума. За 2015 г. Те са били в размер на 7 700
хиляди лева. Общата изравнителна субсидия е 1 758600 лева – тук се наблюдава намаление
при 1937 600 лева за 2015 година. Има намаление в общата изравнителна – увеличение на
минималната заплата. Повече коментарии няма да правя.
Субсидията за капиталови разходи е 960 800 лева, леко завишение наблюдаваме.
Увеличение има и при планираните средства за зимно почистване и поддържане при
150 000 за 2015 година – 228 500 лева са за тази година, като това се дължи на промяна в
методика на определяне на взаимоотношенията между централния и общинския бюджет по
отношение на зимното поддържане на общинските пътища.
Планираните собствени приходи възлизат на 4 279 772 лева, от които данъчни
приходи 2 054 000 като с най-голям дял в данъчните приходи продължава да има данъкът
върху недвижимите имоти. Очакваме приходите от данък върху недвижимите имоти да
бъдат 857 000, следвани от данъкът върху превозните средства 722 000 лева планираме да
бъдат от този вид данък, 440 000 са приходите, които планираме от придобиване на
имущество от дарения по възмезден начин, 3 000 за туристически данък и окончателен
патентен данък в размер на 32 000 лева.
Неданъчните приходи в които влизат приходи от таксите на цени и услуги и приходи
и доходи от собственост се планират да са 2 225 772 лева, от които приходи и доходи от
собственост 480 570 лева, общински такси – 1 691 219 лева, като пак с най-висок относител
дял е таксата за битови отпадъци. Приходите от нефинансови активи сме ги планирали в
размер на 125 хиляди и от концесии 60 000 лева.
Какво отчита плана на разходите? Задължително промените в нормативната уредба,
задължения по вече сключени договори, поети или вменени от държавата нови
ангажименти, необходимостта от планиране на резерв за непредвидени и, или неотложни
разходи, както и за осигуряване на финансов ресурс за устойчивостта на проектите
реализирани през първия програмен период.
При определяне разходите от делегираните от държавата дейности сме взели пред
вид това, което със закон е определено като субсидия за съответните делегирани от
държавата дейности, заложили сме задължително стандарта. За училищата прилагащи
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системата на делегирани бюджети разпределението между предвидените по закона средства
се случва както от 2008 година насам чрез разработване на формула, която се утвърждава от
кмета на Общината. Стремим се да спазваме принципа до финансиране на делегираните от
държавата дейности да се случва само при доказана крайна необходимост от това или при
промяна в нормативната регламентация.
Разходите за делегираните от държавата дейности са както следва: за функция
общодържавни служби 2 707 391 лева, от които 1 062 000 са субсидия за делегирани от
държавата дейности, финансирани в размер на 29 463 лева, отбрана и сигурност близо
220 000 лева, най-висок дял продължава да има функция Образование близо 6 500 000 от
които 5 800 000 са от делегирани от държавата дейности, за функция здравеопазване
планираните средства са 410 621 лева, функция социално подпомагане и грижи 1 785 158
лева, почивно дело, култура и религиозни дейности 726 967 лева.
Разходите за местните дейности се планират съобразно постъпленията от общите
приходи и общата субсидия. Отново имаме предвид и средства предвидени за устойчивост
на приключили проекти, както и разходи за дейности за чистота, озеленяване и други БКС
дейности.
Целевите разходи за бюджета ги виждате в таблицата, която сме представили. Те
бяха подробно изчетени в проекта за решение от председателя на ОбС. Целевата субсидия
за капиталови разходи е основния източник за финансиране на обектите ни по
Инвестиционната програма за 2016 година. Тя възлиза на 960 800 лева. Собствените
приходи са 148 900 лева, като тук влизат и обектите, които се финансират, учелищата, те са
делегирани и те си ги финансират самостоятелно. Как сме определили обектите в
капиталовата програма ? На първо място обекти с голяма обществена значимост, преходни
обекти, финансиране на проекти и дълготрайни материални активи, които биха довели до
намаляване и оптимизиране на текущата издръжка, както и финансови средства за изготвяне
на проекти по кандидатстване по ОП и програмите за развитие на селските райони.
Планирали сме също и капиталов трансвер за Общинската болница.
Като цяло това са съображенията при изготвяне на проекта и основните показатели,
които са заложени в него. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Божанова. Колеги имате думата за въпроси, конкретизиращи
бюджета на общината. Нямаме въпроси, приемаме, че всичко е изяснено в комисиите.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
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ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
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16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 27
На основание чл. 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 2016 година, ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2016 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 2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 16 653 291 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 112 604, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
8 614 872 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 553 лв.,
съгласно Приложение № 3
1.1.1.3. Финансиране – - 16 797 лв., съгласно Приложение 1
1.1.1.4. Преходен остатък от 2015 година в размер на 513 976 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 540 687, съгласно Приложение №1, в
т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 054 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 225 219 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 987 100 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 758 600 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
228 500 лв.
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1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 960 800
лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на -252 000 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 133 028 лв.
1.1.2.7. Финансиране -148 360 лв., съгласно Приложение № 1
1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 година в размер на 580 900 лв., съгласно Приложение
№ 13;
1.2. По разходите в размер на 16 653 291 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 9 112 604 лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 246 238 лв.
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства
от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на
64 463 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 7 476 224 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или
неотложни разходи в размер на 100 000 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на 929 719 лв.
2. Приема инвестиционната програма за 2016 г. (поименен списък по обекти, видове
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 109 700 лв., съгласно Приложение № 4,
като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
960 800 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 2016 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 – 13 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 13 000 лв. и за
Общински музей Попово – 120;
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)
– 31 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 16 000 лв., за Общински фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и помощи за
погребения – 300 лв.;
4.3. Стипендии в размер на 49 958 лв.;
4.4. Субсидии за:
4.4.1. читалища – 401 162 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;
4.4.4. нефинансови предприятия /”МБАЛ – Попово” ЕООД/ – 50 000 лв., съгласно
Приложение № 8;
4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.4.
5. Приема следните лимити за разходи:
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5.1.СБКО в размер на до 3 % от средства за основна 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 – 93 417 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 363 358 лв., в т.ч.:
8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Кохезионния и структурните фондове в размер на 263 358 лв. съгласно Приложение № 11;
8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от
Разплащателна агенция в размер на 100 000 лв. съгласно Приложение № 12;
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 20162018 г., съгласно Приложение 14;
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 15;
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1. Не се предвижда поемане на нов общински дълг за 2016 година.
11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2016 година.
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016
година в размер на 545 832 лв.
11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2016 г. се определят в
размерите, съгласно Приложение № 16.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не
могат да надвишават 848 244 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 2016 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишава 5 089 463лв. /30% от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години/.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
2016 година в размер на 120 000 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.
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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 2016 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 100%, съгласно Приложение № 19.
20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да
разработят и представят в срок до 12.02.2016 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия
от ОбС бюджет.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съглсно
Приложение № 20.
Преди да продължим работа по дневния ред, моля колегите, които са подали
декларация за конфликт на интереси, моля преди точката да го заявят и да не излизат.
Заповядайте г-н Кьосев.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Процедурен въпрос точно по този повод. В Правилника на ОбС в чл. 29 ал. 2 е
записано точно и ясно – ако са налице обстоятелствата по ал. 1 сиреч – конфликт на
интереси, общинският съветник е длъжен сам преди ОбС да започне разискванията да
разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването, а не да напускат
колегите залата. За да стане ясно защо напускат. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Кьосев, аз се присъединявам към него.
Преминаваме към работа по втора точка от Дневния ред.
2.Приемане на актуализиран Общински план за развитие на община Попово за
периода 2015 – 2020 г.
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ д-р Ганка Колева.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Трета комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. По нормативните
основания ЗМСМА чл. 21 ал. 1 т. 12 указва, че ОбС приема стратегии, прогнози, програми и
планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на
местните общности. Съответно в Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие е доразвита темата, че Общинския план се актуализира т. 4 при съществени
промени всеки стратегии и програми влияещи върху изпълнението на Общинския план за
развитие. И в закона за регионалното развитие чл. 24 ОбС обсъжда и приема Общинския
план за развитие по предложение на кмета на Общината.
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 пет гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал.1, т. 4, ал. 2 и
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, чл. 13, ал. 3 и
чл. 24, т. 1 от Закона за регионално развитие , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема актуализиран „Общински план за развитие на община Попово за периода
2015-2020 г.”
Приложение: „Общински план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020
“ – на електронен носител (CD).
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата за въпроси . Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно по тази точка.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА

-

29
13

ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал.1, т. 4, ал. 2 и
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, чл. 13, ал. 3 и
чл. 24, т. 1 от Закона за регионално развитие , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема актуализиран „Общински план за развитие на община Попово за периода
2015-2020 г.”
Приложение: „Общински план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020
“ – на електронен носител (CD).
Преминаваме към работа по трета точка от Дневния ред.
3.Определяне на конкретни размери на основните месечни работни заплати на
кметовете в община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК “Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Комисията единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. По нормативните
основания ОбС по чл. 21 ал. 1 т. 5 определя размера на трудовите възнаграждения на
кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на
персонала в общинския бюджет по предложение на кмета на Общината. Съответно в
Постановление № 67 от 14.04.2010 година на МС за заплатите в бюджетните организации и
дейности се оказва, че индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи
длъжности посочени в приложение № 4 и 5, в случая приложение № 5 се определят до
максималните размери по длъжности в рамките на разходите за персонал, определени в
бюджета на съответната структура за 2014 година. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от
Постановление № 67 / 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетни организации и дейности,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя, считано от 01.02.2016 г. конкретните размери на основните месечни
работни заплати на кметовете в Община Попово, съгласно Приложение № 1.
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Давам думата на д-р Людмил Веселинов за пояснение.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
При разглеждане на бюджета нямаше въпроси, но съм длъжен да кажа, че има
предвидени увеличения за заплатите, които са ниски в общинската администрация.
Средното, което е заложено е 10 % и то ще стане на база атестирането следващия месец. От
атестацията зависи дали ще има 5, 6, 10, 12 или 13 % повишаване на заплатите
индивидуално на всеки в общинската администрация. За кметовете подходихме малко поразлично, пак разбира се спрямо финансовия ресурс. На кметовете приехме да се опитаме да
повишим заплатите малко повече, за да можем да изравним заплатите в съседни кметства на
други общини, тъй като нашите заплати най-много изоставаха в област Търговище, пък и
Разград. За това приехме цифрата 20 за завишаване заплатите на кметовете по кметства. В
табличен вид пред Вас са заплатите на кметовете на кметства като сме се съобразявали и с
числеността на населението. С изключение на четири села - Дриново, Еленово, Козица и
Паламарца завишението е 15 за да не контрастира с по-голямата численост на населението
на останалите села и да има справедливост. Виждате там са приблизително 700 лева. На
останалите с по-малка численост и до скоро наместничества резултата, който се получи с
20% увеличение е 540 лева. За кметските наместници е приложено 10% увеличение на
заплатите, то тук не е видно. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата за въпроси.
Никола Джамбазов – общински съветник
Аз имам едно предложение, той кмета каза една част от заплатите, нека да ги
прочетем всичките, те са просто четири групички.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, нека да бъдат чути:
Длъжност и населено място

Основна заплата
/лв./

І. ОБЩИНА ПОПОВО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Кмет на Община Попово
ІІ. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - ОБЩИНА ПОПОВО

2047

с. Зараево
с. Кардам
с. Ломци
с. Садина
с. Светлен
с. Славяново
с. Априлово
с. Водица
с. Гагово
с. Глогинка
с. Ковачевец
с. Медовина
с. Дриново
с. Еленово
с. Козица
с. Паламарца
с. Баба Тонка
с. Долна Кабда

845
845
845
845
845
845
792
792
792
792
792
792
683
683
683
683
541
541

15

19
20
21
22
23
24

541

с. Захари Стояново
с. Звезда
с. Осиково
с. Посабина
с. Тръстика
с. Цар Асен

541
541
541
541
541

Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

16

РЕШЕНИЕ № 29
На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от
Постановление № 67 / 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетни организации и дейности,
Общинският съвет

РЕШИ
Определя, считано от 01.02.2016 г. конкретните размери на основните месечни
работни заплати на кметовете в Община Попово, съгласно Приложение № 1
Преминаваме към работа по четвърта точка от Дневния ред.
4.Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Давам думата за становище на председателя на ПК «Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси»
Сюлейман Лешков – общински съветник
ПК с пет гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Ще докладвам по 4 и по 5 точка, тъй като те са идентични. ПК с 5 гласа ЗА и в двете
точки подкрепя проекта за решение. Спазени са специфичните изисквания на АПК и на
ЗНА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изменение
и допълнение на чл.71а от Закона за местните данъци и такси (изм. и доп. - ДВ, бр. 95
от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от
АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, , Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В чл. 19а се правят следните допълнения:
а) В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „заедно с поземлените имоти, върху които
са построени.”;
б) Създава се нова ал. 3:
„(3) Освобождаването по ал. 2 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска
цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.”
Заключителна разпоредба
§ 2. Допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в официалния
сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Гласуването е
поименно.
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Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изменение
и допълнение на чл.71а от Закона за местните данъци и такси (изм. и доп. - ДВ, бр. 95
от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от
АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, , Общинският съвет

РЕШИ
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Приема Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В чл. 19а се правят следните допълнения:
а) В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „заедно с поземлените имоти, върху които
са построени.”;
б) Създава се нова ал. 3:
„(3) Освобождаването по ал. 2 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска
цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.”
Заключителна разпоредба
§ 2. Допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в официалния
сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК «Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси»
Сюлейман Лешков – общински съветник
ПК с пет гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Проекта за решение по тази точка гласи следното:
На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
изменение и допълнение на ЗМДТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от
01.01.2016 г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и
чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА , Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.11 се прави следното допълнение:
Създава се нова алинея 3:
„(3) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в
сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете
по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.”
Заключителна разпоредба
§
2. Допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в
официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
изменение и допълнение на ЗМДТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от
01.01.2016 г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и
чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА , Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.11 се прави следното допълнение:
Създава се нова алинея 3:
„(3) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в
сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете
по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.”
Заключителна разпоредба
§
2. Допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в
официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 20162019 година.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА ПК подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Комисията единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
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Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. По нормативните
основания ЗМСМА указва, че ОбС приема стратегии, прогнози, програми и планове за
развитие на общината, които отразяват европейските политики за развитие на местните
общности. В чл. 8 от ЗОС е доразвита темата – ОбС приема Стратегия за управление на
общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. И
съответно по НРПУРОИ чл. 5а преповтаря текста на ЗОС. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
С пет гласа единодушно подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, ще Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската
собственост и чл. 5а, ал. 4 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема предложената стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2016-2019 г.
2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.
Колеги, имате думата за въпроси и мнения по отношение на докладната. Няма
желаещи. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване решението, който Ви
прочетох преди малко.
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 № 32
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската
собственост и чл. 5а, ал. 4 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема предложената стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2016-2019 г.
2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.
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Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА ПК подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Комисията единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. По нормативните
основания ще зачета само чл. 8 от ЗОС, който казва, че в изпълнение на стратегията по ал. 8
ОбС приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост по предложение на кмета на Общината. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 5а, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2016 г.
2. Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма. Преминаваме към гласуване.
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 !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 33
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 5а, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост за 2016 г.
2. Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално
ползване за 2016/2017 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл.
37о, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през
2016/17год с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за
други цели, като дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения,
отглеждащи животни в община Попово.
2.Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в
размер на 27 129,421дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска
собственост, пасища и мери за общо ползване в землищата на община Попово”, подлежащи за
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 969.333 дка отдаване под
наем за индивидуално ползване /за разпределение между правоимащите, които имат
регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни животни/ /Приложение №3/
3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат
добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски стопани, ползващи затревени
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площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15
животински единици на хектар (ЖЕ/ха)
4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и кметските
наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на договори. Съгласно
чл.37о ал.7 и ал.8 от ЗСПЗЗ, решението на общинския съвет е правно основание за общо
ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските
производители и земеделските стопани включени в списъците от Приложение №1 могат да
получат заверено копие от решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.
5. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от
местното население за паша на притежаваните от тях животни.
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно
необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за
поддържането им в добро екологично състояние.
6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ;
-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и
противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват
неразрешени химически препарати и торове;
- да не унищожават единични и групи дървета.
7. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се обявява в
срок, определен в ЗСПЗЗ.
8. Въз основа на протокола на комисията, назначена по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след
заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм, кметът на общината да
сключи договор за наем за срок от 5 стопански години.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение № 1 /
.
2.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени
места за общо ползване. / Приложение № 2 /
3.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени
места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 /
Имате думата за въпроси.
Любомир Гущанов – общински съветник
Предлагам изменение с цел съобразяване с нормативната уредба. В точка 4 текста да стане
следния: „ 4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и
кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на договори.
Съгласно чл.37о ал.8 от ЗСПЗЗ, земеделските стопани включени в списъците от Приложение
№1 могат да получат заверено копие от решението за определяне на ползването на мерите и
пасищата.“ Това се налага тъй като ал. 7 от чл. 37о отпада с ДВ 100.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Подлагам на гласуване предложението на Любомир Гущанов. Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Предложението се приема !
Преминаваме към гласуване на окончателния проект за решение.
Който е съгласен с така предложения окончателен проект за решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл.
37о, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през
2016/17год с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за
други цели, като дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения,
отглеждащи животни в община Попово.
2.Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в
размер на 27 129,421дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска
собственост, пасища и мери за общо ползване в землищата на община Попово”, подлежащи за
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 969.333 дка отдаване под
наем за индивидуално ползване /за разпределение между правоимащите, които имат
регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни животни/ /Приложение №3/
3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат
добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски стопани, ползващи затревени
площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15
животински единици на хектар (ЖЕ/ха)
4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и кметските
наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на договори. Съгласно
чл.37о ал.8 от ЗСПЗЗ, земеделските стопани включени в списъците от Приложение №1 могат
да получат заверено копие от решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.
5. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от
местното население за паша на притежаваните от тях животни.
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно
необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за
поддържането им в добро екологично състояние.
6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ;
-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и
противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
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-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват
неразрешени химически препарати и торове;
- да не унищожават единични и групи дървета.
7. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се обявява в
срок, определен в ЗСПЗЗ.
8. Въз основа на протокола на комисията, назначена по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след
заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм, кметът на общината да
сключи договор за наем за срок от 5 стопански години.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение № 1 /
.
2.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени
места за общо ползване. / Приложение № 2 /
3.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени
места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 /
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Приемане на годишен план за приватизация за 2016 година в община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ПК не подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Комисията единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
Нашата комисия с два гласа ЗА и два гласа ПРОТИВ не подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПК подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК,
Общинският съвет

РЕШИ
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1. Приема годишен план за работа по приватизацията в Община Попово за 2016
г., в който са включени следните обекти:
1.1. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях:
1.1.1.“Многопрофилна болница за активно лечение - Попово” ЕООД.
1.1.2. Обособени части /парцели/ от МБАЛ, които не се използват за нуждите на
дружеството, с предназначение “за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия,
жилища, подземни гаражи и трафопост” и “безвредно производство”:
1.1.2.1. Парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.;
1.1.2.2. Парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4 009 кв. м.;
1.1.2.3. Парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3 303 кв. м.;
1.1.2.4. Парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2 742 кв. м.;
1.1.2.5. Парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2 730 кв. м.;
1.1.2.6. Парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2 655 кв. м.;
1.1.2.7. Парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3 594 кв. м.;
1.1.2.8. Парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1 634 кв. м.;
1.1.2 9. Парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2 439 кв. м.;
1.1.2.10. Парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ 1 880 кв. м.
1.2.Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:
1.2.1. Магазин, гр. Попово, ул.”Ас. Златаров” 25;
1.2.2. Магазин, кв. Сеячи, гр. Попово;
1.2.3. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Звезда, общ. Попово;
1.2.4. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово, общ. Попово;
1.2.5. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Славяново, общ. Попово;
1.2.6. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Цар Асен , общ. Попово;
1.2.7. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски, общ. Попово;
1.2.8. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Цар Асен, общ. Попово;
1.2.9. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Медовина, общ. Попово;
1.2.10. Сграда в строеж /5 етажна/, гр. Попово;
1.2.11. Аптека, складова база и хирургия, гр. Попово, кабинети №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10;
1.2.12. Помещение, гр. Попово, бул. ”България” № 96А;
1.2.13. ПИ с ид. № 57649.503.3732, гр. Попово;
1.2.14. ПИ с ид. № 576496.503.3734, гр. Попово;
1.2.15. Трети етаж от триетажна административна сграда, гр. Попово, ул. „Ал.
Стамболийски”;
1.2.16. Сграда /бивша здравна служба/ с. Берковски, общ. Попово;
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1.2.17. УПИ и сграда /бивша детска градина № 7/, гр. Попово
1.2.18. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Априлово, общ. Попово;
1.2.19. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Априлово, общ. Попово;
1.2.20. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ.
Попово.
Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово;
Колеги, имате думата за въпроси.
Валентин Витанов – общински съветник
По принцип съм против приватизацията на общинска собственост от много време
насам. Това е отговора.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
В комисията се разглеждаха точка по точка всички обекти, които са предложени за
приватизация и с някои неща комисията е съгласна да се приватизират, но има обекти,
които сме решили, че просто не е редно да бъдат приватизирани. Може би ако се гласува
точка по точка, парцел по парцел, сграда по сграда ще има обекти, които ще се приемат за
приватизация, докато други може би ще се наложи общината да запази с цел някакво поефективно използване, придобиване на някакви средства с тяхното използване.
За приватизация по принцип всички бяха съгласни с парцелите на болницата, които
от доста години са включени, също за училищата селските, защото те така или иначе се
рушат. Например помещението на бул. България 96, на Ал. Стамболийски имаше питане
защо. Не стана ясно складовата база и хирургия на болницата, кои са точно помещенията
предложени за приватизация. Аптеката разбрахме коя е. Сградата на Асен Златаров и пет
етажната сграда.
Станислава Николова – общинска администрация
Относно зададените въпроси за обект Аптека, складова база и хирургия – става
въпрос за обект, който се намира в двора на МБАЛ Попово, двуетажна сграда, в която в
момента се помещават кабинети на лични лекари. Целия обект е съставляван от 15
подобекта като към момента тези, които са описани в Плана за приватизация са обектите,
които са останали общинска собственост като по-голямата част от тях са отдадени под наем
към момента. Само един от тях не е отдаден под наем, нито е продаден, тоест не се
използва.
Относно третия етаж на триетажна административна сграда, това е имот, който е
включен в плана за приватизация. Тоест представения пред Вас план за приватизация е един
вид актуализиран план на плана, който е от миналата година, тоест след постъпили
заявления за инвестиционни намерения от страна на инвеститори или сме включили
обектите, към които има допълнителен интерес. Това са обекти като триетажната
административна сграда и обекти, които присъстват в плана за приватизация през
последните няколко години. В момента сградата не се използва от общината, не е дадена
под наем.
Димитър Кънев – общински съветник
Аз също не съм съгласен и с тези парцели, какво става, значи ние започваме да
разпродаваме болницата от някъде. Започваме с парцелите, пък после кабинетите, пък после
хирургия. Това, което нас ни подразни в комисията е, че не стана ясно за коя хирургия
говорим. И пред вид на това, че преди една сесия говорихме за създаване на хирургично
отделение към Търговище ли ще е, към Попово ли, на нас не ни стана ясно в края на
краищата и нямаше кой да ни обясни коя е тази хирургия. Казват ни – че тук така се води в
нашите книжа – хирургия. Коя хирургия – да не се окаже в един момент, че да се продаде
етажа на хирургията в болницата в основната сграда. Това никой не ни го изясни.
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После бивша ЦДГ 7 – това е мисля градината към Медовина. Там доколкото аз знам
има някакви намерения, общината имаше поне до миналата година да прави нещо – нещо
като приют и т.н. Сега тук я предлагаме за продажба. И като цяло ако видите значи до 1999
– 2000 година имаше – Общинските съвети поддържаха забрана за продажба на общинска
собственост – след като отворихме продажбата видяхте какво стана – по центъра
продадохме всичко, купиха го определени хора, дадоха го под наем на банки, учреждения и
Общината нищо не спечели по този начин. И продължава да не печели.
Същото е с административна сграда на Ал. Стамболийски – нито номер има, нито
нищо. Ами то в един момент която сграда си изберем на Ал. Стамболийски – ІІІ етаж да го
предложим за продажба. Не е уточнено абсолютно нищо в тази програма. И това всъщност
ни подразни, че няма кой да ни обясни.
Тази болница какво се случва с нея, ще я развиваме ли, след като продаваме целия и
двор. Хората, които са създали тази болница и този двор са създавали, ние сега започваме да
продаваме на парче.
Това ни подразни и за това се въздържахме, аз ще се въздържа пак.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Може би имаме и ние вина от общинската администрация. Този месец настъпиха
промени – освободих шефа на общинска собственост Красимира Славева поради
пенсиониране и ако имаме пропуски, то е било пропуск в разясняване на точно посочените
имоти в комисията. Аз не мисля, че точно сега трябва да нагнетяваме напрежение или да
демагогстваме, че болницата я разпродаваме. Болницата ние ли е разпродаваме. Да
припомня ли кой взе това решение и ни задължиха да включим болниците в списъка за
приватизация. Людмил Веселинов, или предния ОбС. Не се връщам назад. Но тези, за които
говорите е старата хирургия по времето на земетръса, която се ползваше в допълнителните
постройки. А не хирургията в сградата на самата болница. А там са настанени джипитата,
там са настанени и специалисти отдавна както и на първия етаж на болницата или на
поликлиниката, която се разполагаше си закупиха имотите, инвестираха и си направиха
кабинети специалистите.
Същото сме предлагали години наред да го направят и с помощните, допълнителните
постройки с предназначение някога като хирургия пак се връщам защо е така записано. А
тези парцели на болницата те са включени в приватизацията вече колко години? Сега да се
връщаме назад аз не виждам и кандидати.
Старото ДЗИ направихме една размяна, аз не спомням кой от държавата ни даде
срещу ДЗИ и тогава имаше идея да го отдадем изваждайки служба Земеделие от сградата на
общината да ги настаним там. Те не го предпочетоха, тяхна воля. Избраха ДВСК сградата и
сега се разполагат там в държавна сграда.
А този имот на ДЗИ се руши. Но не само този имот, а много имоти. Аз уважавам
мнението на г-н Витанов, но какво да ги правим. От една страна кмета го обвиняват в
безстопанственост, каква стопанственост да развиваме общината в закритите училища и
детски градини. Ами погледнете като ходя по селата атакуват мен и всеки във всеки село
вижда старчески дом да правим. Това, което казвате приют в градина № 7, какъв приют, на
какви хора, аз мисля, че ако има хора, които са останали без имоти по улиците, аз мисля, че
чак пък такава голяма сграда и то би тегнело на общинския бюджет. Да необходимо е на
такива изпаднали, особено зимните месеци да ги прибираме да ги къпем, да ги храним,
обществена трапезария да има, и да ги подслоним. Такова нещо е необходимо, но цялата
сграда на 7-ма градина можем да направим комплексен дом за социални нужди. Е пологично и по-разбираемо и смятам, че Вие ще ни подкрепите, но трябва да намерим и
финансов ресурс за такъв комплексен център за възрастни хора преди всичко.
Е да по наше виждане отпада и 2-ра градина. Другата година ще се питаме какво да
правим и сградата на 2-ра градина. Три групи има в градината. Миналата година от
бюджета дофинансирахме 324 хиляди лева. И преходния остатък нямаше да е 500 хиляди, а
щеше да е 800. И това сме го икономисали заедно с Вас старите общински съветници и в
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Общината имаме сравнително финансово спокойствие. Но ако продължаваме така –
детските градини с по 5-6-7 деца в групите по селата, а и да не са оптимални групите в града
ние всяка година ще вадим по 300 и повече вече лева. Всяка година ще растат. За 2014 г.
бяха 240 доколкото си спомням. А приоритет тази година нали сме си обещали да бъде
болницата в Попово. Сега има отделени средства в бюджета, но мисля, че тези средства са
крайно недостатъчни. И за да увеличим заплатите на работещите в болницата ние
допълнително с Вас трябва да правим актуализация на бюджета, но да видим как ще тръгне.
Очаквам милион и двеста, на делото което регионалното министерство трябва да ни
възстанови наши собствени приходи от спечелено дело на първа и втора инстанция. Сега на
17-ти февруари е на трета за да може тези пари да ги преразпределим и да ги ползваме найвече за капиталово строителство. Но ние не извадим ли тази година 200 или 300 хиляди
допълнително финансиране на болницата ще съжаляваме, защото нещата отиват назад, но
пък няма да оставим предучилищното образование без сгради. Вместо да ги возим до
Априлово предполагам това ще го обсъждаме може би юни, юли с Вас, да возим децата до
Светлен, за намалим това допълнително финансиране преди всичко за предучилищно
образование трябва да преструктурираме някои звена в образованието и да намалим тази
тежест.
А за този списък, за който спорите готови сме както и председателя каза да извадим
тези, които не искате да ги приватизираме, но трябва да има идея все пак частния бизнес.
Друг е въпроса тези училища и детски градини където ги купиха какъв приход направиха,
какъв бизнес, и какви инвестиционни намерения. Така си седят и си останаха без да ги
наситят с дейност. Но училища и детски градини по селата само плащаме данъци, плащаме
застраховки, а те се рушат. Не е стопанско. Аз така го виждам. Пак уважавам мнението на гн Витанов, но това по-скоро е едно принципно разбиране и по-нататък нямаме изход от това
предложение да не приватизираме, да чакаме какво. От Прокуратурата да обвинят кмета в
безстопанственост. Ако е това целта да не приватизираме нищо и да оставяме да се руши. А
Ви каза Николова, че тук въпроса касае и някои инвеститорски интереси. Не съм убеден, че
всички инвеститорски интереси стигат до край в замисъла си. Но отново се връщам, да
извадим обекти, които не искате да ги включим, но такава програма за приватизация трябва
да има.
А тези 968 хиляди за капиталова програма и остатъка до 1040 хиляди нали все пак
трябва да ги формираме в бюджета от приходи от приватизация. Не знам дали това Ви
направи впечатление, че от приватизация трябва да формираме и собствени приходи.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Процедурен въпрос. Възможно ли е да отложим това решение и да ги уточним. Има
ли краен срок за приемане.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Няма да влезем в нарушение, но то е неразривно свързано със Закона за бюджета,
общинския бюджет който приехте.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ставаше въпрос за изясняване . Ако имате конкретни предложения да отпадне
определен имот да гласуваме. Този План подлежи на промяна във всеки един момент.
Имате ли конкретни предложения? Няма.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Веселинов не ни обясниха тази 5 етажната сграда в строеж, коя е?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Тази сграда, където моя приятел Веселин Несторов с хилти я събаряше. Ние явно за
тази сграда трябва да вземем решение и да търсим все пак параметрите, които да гласува
ОбС и да я предложим за дострояване и по-нататък да я продаде, човека който вземе и я
дострои. А нас да ни обезщети там бяха 5 апартамента, после намаляха след като ги
разпределихме в други жилища мисля, че сега са 3 отчуждени собственика. Но за да влезем
и да искаме от Вас избор на изпълнител, той ще стане не само изпълнител, а собственик на
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тази сграда, при определени от Вас условия тя трябва да е в списъка. Иначе ще стои като
паметник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли ? Мисля, че изяснихме доста от нещата.
Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен така прочетения проект
да стане 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 № 35
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема годишен план за работа по приватизацията в Община Попово за 2016
г., в който са включени следните обекти:
1.1. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях:
1.1.1.“Многопрофилна болница за активно лечение - Попово” ЕООД.
1.1.2. Обособени части /парцели/ от МБАЛ, които не се използват за нуждите на
дружеството, с предназначение “за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия,
жилища, подземни гаражи и трафопост” и “безвредно производство”:
1.1.2.1. Парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.;
1.1.2.2. Парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4 009 кв. м.;
1.1.2.3. Парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3 303 кв. м.;
1.1.2.4. Парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2 742 кв. м.;
1.1.2.5. Парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2 730 кв. м.;
1.1.2.6. Парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2 655 кв. м.;
1.1.2.7. Парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3 594 кв. м.;
1.1.2.8. Парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1 634 кв. м.;
1.1.2 9. Парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2 439 кв. м.;
1.1.2.10. Парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ 1 880 кв. м.
1.2.Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:
1.2.1. Магазин, гр. Попово, ул.”Ас. Златаров” 25;
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1.2.2. Магазин, кв. Сеячи, гр. Попово;
1.2.3. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Звезда, общ. Попово;
1.2.4. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово, общ. Попово;
1.2.5. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Славяново, общ. Попово;
1.2.6. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Цар Асен , общ. Попово;
1.2.7. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски, общ. Попово;
1.2.8. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Цар Асен, общ. Попово;
1.2.9. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Медовина, общ. Попово;
1.2.10. Сграда в строеж /5 етажна/, гр. Попово;
1.2.11. Аптека, складова база и хирургия, гр. Попово, кабинети №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10;
1.2.12. Помещение, гр. Попово, бул. ”България” № 96А;
1.2.13. ПИ с ид. № 57649.503.3732, гр. Попово;
1.2.14. ПИ с ид. № 576496.503.3734, гр. Попово;
1.2.15. Трети етаж от триетажна административна сграда, гр. Попово, ул. „Ал.
Стамболийски”;
1.2.16. Сграда /бивша здравна служба/ с. Берковски, общ. Попово;
1.2.17. УПИ и сграда /бивша детска градина № 7/, гр. Попово
1.2.18. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Априлово, общ. Попово;
1.2.19. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Априлово, общ. Попово;
1.2.20. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ.
Попово.
Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово;
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Смяна начина на трайно ползване на общинска земеделска земя – публична
общинска собственост.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 6 ал. 1 ,чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 5а, ал. 1 от НРПУРОИ във
връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет
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РЕШИ
1.Обявява за частна общинска собственост:
- им.№039022, пасище, мера в землището на с.Медовина, с площ от 9,786дка, м.”Сук
пунар”, четвърта категория, по АОС №2743,
- им.№000063, пасище, мера в землището на с.Садина, с площ от 8,627дка, м.”--”, четвърта
категория, по АОС №3601
Имотите в момента не се ползват по предназначение и ОбС-Попово дава съгласие,
начина на трайно ползване да бъде променено от пасище, мера на друга селскостопанска
територия.
Колеги, имате думата за въпроси.
Никола Джамбазов – общински съветник
Аз просто бих искал да обърна внимание на общинска администрация на един лек
проблем за ловната дружинка и територията, която е там, просто за в бъдеще да бъде
обособен един сервитут на ловната хижа за обслужване на нуждите на ловната дружинка.
Защото този проблем до сега се е решавал между тях, но мисля, че общината би трябвало да
го разреши този проблем. Това ми е предложението.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Точно това е подтекста.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси касаещи тази докладна не виждам. Преминаваме към гласуване.
Необходимия брой съветници е 2/3 за да се приеме това решение.
Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов

ЗА
ЗА
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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26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие

РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл. 6 ал. 1 ,чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 5а, ал. 1 от НРПУРОИ във
връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Обявява за частна общинска собственост:
- им.№039022, пасище, мера в землището на с.Медовина, с площ от 9,786дка, м.”Сук
пунар”, четвърта категория, по АОС №2743,
- им.№000063, пасище, мера в землището на с.Садина, с площ от 8,627дка, м.”--”, четвърта
категория, по АОС №3601
Имотите в момента не се ползват по предназначение и ОбС-Попово дава съгласие,
начина на трайно ползване да бъде променено от пасище, мера на друга селскостопанска
територия.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по
въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2016
година.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
ПК с пет гласа подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
С пет гласа единодушно нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да Ви зачета 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 господин Стефан Рачев, господин Нурхан
Нуриев и госпожа Боряна Драганова като членове на Общински консултативен съвет;
35

2. Общински съвет гр. Попово избира на освободените места като членове на Общински
консултативен съвет г-н Дончо Николаев Дончев – общински съветник, г-жа Радияна
Стефанова Георгиева – общински съветник и г-н Тодор Веселинов Тодоров –
юрисконсулт при Община Попово.
3. Приема Общински годишен план за младежта - 2016 година.

Имате думата за въпроси.
Валентин Витанов – общински съветник
Става дума за анализ на предизвикателствата пред младите хора в общината.
Прегледах внимателно нещата, които са предложени. Според мен те приключват с
учениците и средношколците. Всички дейности, които са заложени касаят тях. А младите
хора по статистика са до 29 години. Всъщност в тези дейности не видях нито един ред за
хората завършили образование и търсещи реализация. Понеже нали работя в тази сфера
предлагам плана да се допълни. Да се включат дейности за тези хора, които под една или
друга форма са бъдещето на общината. Това е едното ми предложение. Другото е – в
момента в общинска администрация има по програма назначено лице, Димитър Пенчев с
двугодишен срок, който работи по програмата активиране на неактивните лица. Тоест
контактувания с младежи, и насочване към форми на заетост. Предлагам този човек да бъде
включен към съвета в качеството си на експерт.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля, че експерта може да не е член на Консултативния съвет, а винаги може да
бъде привлечен да помага.
Валентин Витанов – общински съветник
В момента сме в периода – Гаранция за младежта. ЕС осигурява финансиране за
заетост. В този момент се назначават около 35 лица, младежи, които започват работа от
утре, вдруги ден. Това нещо трябва да се използва, защото вървят две паралелни програми в
момента касаещи заетостта на младежите с пълно финансиране. Говоря за заплати върху
минимален доход вече сме стигнали и до 1000 лева да даваме, защото зависи от длъжността
за която става дума. Всички осигуровки. Престъпление е това да не се възползваме от това,
да използваме всички канали това да достигне до хората за да се усвоят максимум средства.
Отворени са схемите. Имаме свободни места заявени, просто може би мотивацията на част
от младежите не е толкова голяма, защото има безработни младежи, а сумите, които ги
даваме са не минимална заплата, а по прага, което е реално. Има възможности за стажуване,
има възможности за обучение по време на работа. Трябва да се използва, затова.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре г-н Витанов, аз разбрах че предложението Ви е първо за допълване на плана.
За да го допълним трябва да имаме конкретно предложение за това. С какъв текст. Може да
препоръчаме на тези които са изготвили плана да го допълнят в тази му част, но без да
имаме конкретно предложение няма как да стане това.
Валентин Витанов – общински съветник
Варианта е според мен един – да го отложим сега това гласуване, да се направи
конкретно предложение и да го гласуваме пак.
Атанас Атанасов – ръководител звено Образование
Плана за младежта се изготвя всяка година и той трябва да бъде представен и приет
от ОбС не по-късно от 31 януари. За всичко това, което говори г-н Витанов от писмо от
областна администрация се прилага една аналитична справка, която е за всичко това през
2015 година, не само за обхвата на учениците особено от 9 до 12 клас, а и за всичко това
което правим съвместно с Бюрото по труда, като изискваме от там информация от Катя
Желязкова колко младежи имаме от 15 до 29 години, колко са започнали работа, колко са
завършили висше образование, но тази справка не се приема като отчет на заседание. Така,
че това е част от изискването, което се прави.
36

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Отговаряйки на забележката, че нямаме част в този план за младежите между
средношколска възраст и 29 години, това е на базата на статистиката, която се изисква от
областния управител.
Валентин Витанов – общински съветник
Точно там е проблема, има статистика, а не са заложен идейности по нея. Има, ние
дадохме цялата информация, огромна информация, аз също участвах, аз я правих. Няма
логика. Затова го поставям въпроса. Виждам, че сроковете са кратки и едва ли ще може да
се направи нещо. За момента може би трябва да гласуваме за да си вървят нещата с
областта. Но тия хора просто не могат да бъдат изключвани и по никакъв начин да участват
в обществения живот.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз ще Ви зачета т. 5 от Плана Наблюдение, оценка и актуализация на общинския
план:
«За ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите в плана е много важна
добрата координация и взаимодействие между участниците, имащи отношение за
развитието на младите хора. Изпълнението на плана се наблудава от КС. Той е отворен и се
допълва чрез членовете на КС след обсъждане и постигане на обикновено мнозинство. За
промените се информира Постоянната комсия «Образование, култура, вероизповедания,
младежта и спорта» към ОбС Попово и по преценка на комисията се внасят за разглеждане
от ОбС Попово»
Ясно, категорично, значи това, което г-н Витанов казва, сега да приемем плана и на
следващ етап вече да се допълва това, което това иска.
Валентин Витанов – общински съветник
Напълно съм съгласен.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Мисля, че изяснихме това предложение. А другото предложение за включване
в състава като експерт на Димитър Пенчев – не е предложение за гласуване, нали така?
Добре. Всичко изяснихме.
Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 37
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 господин Стефан Рачев, господин Нурхан
Нуриев и госпожа Боряна Драганова като членове на Общински консултативен съвет;
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2. Общински съвет гр. Попово избира на освободените места като членове на Общински
консултативен съвет г-н Дончо Николаев Дончев – общински съветник, г-жа Радияна
Стефанова Георгиева – общински съветник и г-н Тодор Веселинов Тодоров –
юрисконсулт при Община Попово.
3. Приема Общински годишен план за младежта - 2016 година.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – Поземлен имот с идентификатор
№ 57649.503.2 по кадастрална карта на гр. Попово, ведно със застроените в него сгради
/База на Пътна полиция към РПУ Попово/.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 8 ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на община Попово да предприеме съответните действия чрез
Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово върху имот държавна собственост по
ЛДС 2750/04.12.2015 г. представляващ:
Поземлен имот с идентификатор № 57649.503.2 по кадастрална карта на гр. Попово,
бул. „България“ № 223, с площ 7 136 кв.м., ведно със застроените в него сгради –
административна сграда с ид. № 57649.503.2.1 с ЗП 174 кв. м.; сграда – склад и гараж с ид.
№ 57649.503.2.2 с площ 123 кв. м.; сграда – хале за технически преглед с ид. №
57649.503.2.3 с площ 229 кв. м. ; гараж с ид. № 57649.503.2.4 с площ 56 кв.м.; склад с ид.№
57649.503.2.5 с площ 84 кв. м.; навес с ид. № 57649.503.2.6 с площ 115 кв. м. и сграда КПП с
ид. № 57649.503.2.7 с площ 16 кв. м.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата за въпроси.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз познавам добре имота и не ми стана ясно стрелбищния комплекс, който се намира
в този парцел в целия обект включен ли е тук или не?
Пламен Петров – общинска администрация
Да стрелбищния комплекс е включен – това е навеса, който е в докладната с площ
115 квадратни метра.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Знаете, че гласувахте увеличаване на звената, които се занимават с БКС дейности.
Това е поддържането на чистотата в града. Това е Предприятието, което предния ОбС
учреди с ръководител Красимир Петров. Освен това имаме и звено за строителство в
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инфраструктурата, направихме звено, което ще поддържа сервитута на четвъртокласна
пътна мрежа. Имаме звено, което се занимава с опасните в населените места дерета от
наводнения, и една група правим допълнително, която се занимава с окастрянето на опасни
дървета и дървета, които вече са в техническа възраст за добиване на дървесина и пречат на
гражданите, тъй като с тази работа вече изоставаме много. Освен това има група оборудвана
с високо проходими машини като АТВ и БАТ, които използваме при стихийни бедствия.
Всичките тези групи и техника се нуждаеха вече от база, която да разполагат. Тя се
съвместяваше със служба противопожарна безопасност в бившия двор на Млад агробиолог.
При нас изтече информация, че Министерството на вътрешните работи готви прехвърляне
на държавно публична в частна собственост, имота в края на града, бившата сграда на КАТ.
За нея става въпрос и тогава побързах да предложа на Министъра на вътрешните работи да
си прехвърли целия щат и техника противопожарна безопасност в този район, а не да
продават. Отговорът след известен период беше, че те са инвестирали и подобрили една
част от сградната част за нуждите на пожарната безопасност и ни предлагат да направим
размяна между тяхната собственост и и собствеността на Млад агробиолог без естествено
прилежащите земи, които се използват за лозя, за овощни градини. И се започна една такава
преписка. Процедурата е задействана, но без Ваше съгласие ние не можем да отдадем
общинска собственост за нуждите безвъзмездно на държавата. Затова е необходимо това
решение. Да там трябва да санираме, да ремонтираме може би сградата и прилежащите
складови помещения и да настаним всичката техника от БКС групите в този район. А в
района където гласувахте приют за безстопанствени животни, там има допълнителни
гаражи, където ще изместим техниката за стихийни бедствия – високо проходимата техника.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли касаещи тази докладна? Преминаваме
към
гласуване.
Гласуването е поименно по тази докладна.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев

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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24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл. 8 ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на община Попово да предприеме съответните действия чрез
Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово върху имот държавна собственост по
ЛДС 2750/04.12.2015 г. представляващ:
Поземлен имот с идентификатор № 57649.503.2 по кадастрална карта на гр. Попово,
бул. „България“ № 223, с площ 7 136 кв.м., ведно със застроените в него сгради –
административна сграда с ид. № 57649.503.2.1 с ЗП 174 кв. м.; сграда – склад и гараж с ид.
№ 57649.503.2.2 с площ 123 кв. м.; сграда – хале за технически преглед с ид. №
57649.503.2.3 с площ 229 кв. м. ; гараж с ид. № 57649.503.2.4 с площ 56 кв.м.; склад с ид.№
57649.503.2.5 с площ 84 кв. м.; навес с ид. № 57649.503.2.6 с площ 115 кв. м. и сграда КПП с
ид. № 57649.503.2.7 с площ 16 кв. м.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Няма постъпили писмени такива.
Бойко Атанасов – общински съветник
Уважаеми дами и господа,
Свидетели сме на едно природно явление – нарича се зима. В миналото такава зима е
била радост за хората, защото е била предвестник на плодородие и урожай. Днес ние я
смятаме за патология и сме силно притеснени, наричаме я бедствие. Искам да задам два
въпроса към кмета на общината. Първият въпрос – харесва ли му на него почистването и
обезопасяването на улиците конкретно в град Попово? И втори въпрос – ако не, кой ще
понесе отговорността за това? Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Община Попово не прави изключение нормативно и в мое отсъствие (не го казвам за
оправдание) през време на предизборна кампания септември, октомври е провела
обществена поръчка, има избрани изпълнители. За четвъртокласна пътна мрежа е
Пътинженеринг срой АД, договорът е подписан на 30.10.2015, а за уличната мрежа на град
Попово, кварталите Сеячи и Невски, изпълнител пак с договор от 30.10.2015 е Геострой
Попово. Прави сте – не ми харесва. И ако миналата година зимата беше по благоприятна и
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изпълнителите, които бяха спечелили поръчката си вършиха работата без усилие и си
усвоиха парите тази година обстановката е различна. Но казвам го и аз да бях контролирал
обществената поръчка при положение, че няма други кандидати и аз щях да се спра на тях,
но може би щях да искам допълнително осигуряване на техника, защото се получи така, че
с особено с техниката на Геострой, пък и на Пътинженеринг също поставиха общината в
неудобна позиция и това, което се опасявах с малките тракторчета, с които разполага
Геострой и неподписването на договори със собственици на друга техника докараха града и
обилния снеговалеж и влизането с течна луга не успяха след лугата да изчистят и се
обледиха улиците. Да не ми харесва. Не ми харесва и общината взехме допълнителни
мерки, извикахме допълнителна техника. Също непроходимо и неучебен процес беше и
четвъртокласната пътна мрежа, които се представи, особено в селските училища и Ломци
най-вече защото непроходим беше участъка Ломци –Еленово, непроходим беше участъка
Помощиа, Цар Асен, Осиково и извиквайки ротора, ние влезнахме в допълнителни разходи,
както и разходите и за града. Ако трябва да си поема вината си я поемам. Правим всичко
възможно тази седмица със затоплянето и вчера и днес обработваме отново с луга и
тракторите ще минат да изчистят обледените участъци и улиците. Мога да кажа, че до сега
не съм глобявал и въпрос на мое решение по-нататък след анализ и оценка на ситуацията
дали да се пристъпи към това действие.
Валентин Витанов – общински съветник
Едно допълнение да направя – хората, които миналата година чистиха снега са от
така наречените аварийни групи, бяха и по селата разпределени. От тази година отпаднаха.
Това е едно от обясненията.
Драгомир Петров – общински съветник
Във връзка със снегопочистването не е ли възможно, сега кой век живеем с тези
гребла, колко такива роторчета малки, на запад навсякъде ги има. Те не са някаква голяма
цена около 1500 лева са. Не може ли общината да купи още две-три, по-ефективни са. В
момента на валежите общината да направи на хората път, защото получава се например
къщите повечето към 30% са необитаеми. Задължение на хората е да си чистят пред къщите,
но какво се получава – тръгваш по тротоара – няма, пак по пътя, пак има, пак няма. Значи да
се пробие с тези – те не са много скъпи, може да се купят още няколко. Не може в 21 век да
натоварваме хората постоянно с тези гребла.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Да, имаме такива закупени и в бюджета не знам дали Ви направи впечатление за
техника заложихме за още поне две, защото се оказва, че те са моторни, но ръчно
използваеми, защото водачът върви след тях. Но прави впечатление, че снегът беше много
тежък и нашите налични не можаха да проработят първите дни поради тежестта на снега.
Не че е особено оправдание, но това го имаме като заложени параметри за следващата
година. И може би и по-голяма такава роторна техника е необходимо да закупим. За сега не
сме го заложили в бюджета за тази година и за улиците, не само за тротоарите и
междублоковите пространства.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам само да попитам, понеже д-р Веселинов поема цялата отговорност, има ли
човек, който е назначен в общинска администрация, който да отговаря и си поема
отговорността?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Карате ме в деликатна сфера на отговора. Знаете, че с ваше решение и мое
предложение гласувахме малко съкращаване на щата. Преди години, специалиста, експерта
гражданска защита беше финансиран от държавни дейности, беше назначен от Търговище.
После като се съкратиха тези държавни щатове пред нас попадна дилемата дали да запазим
Чавдар, тогава, който добре си вършеше работата и ние го назначихме. След излизането на
Чавдар и пенсионирането му отговаряше да го споменем с добро привлечен на граждански
договор Христо Ангелов. И тогава работеха с генерал Гецов, който като зам. Кмет
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отговаряше и за гражданска защита. Съкратихме Трифон Трифонов като заместник кмет,
съкратих и гражданска защита и обединих с човека, който отговаряше за общинската
сигурност Пламен Павлов – събрах двата щата на сигурността и охраната на общината и
допълнително за три месеца привлякох, благодаря му че се съгласи, на граждански договор
по въпросите за зимната обстановка до края на месец март. За това Ви казвам, че е
деликатно да го коментирам. А вината си носи кмета, не носят подчинените, нали така г-н
Кънев.
Димитър Димитров – общински съветник
Бих Ви препоръчал да не му платите януарската заплата тогава, след като не си е
свършил работата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако няма други въпроси, позволете ми да направя едно съобщение. След
приключване на сесията от 13 часа в Читалището МИГ Попово са подготвили един отчет за
изминалия период за дейността, която те са направили, моля Ви нека всички да
присъстваме, защото хората са се постарали целия управителен съвет да ни запознаят с
възможностите, които ще имаме в следващия период. Моля, всички за присъствие.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам четвъртото заседание на ОбС
Попово.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ НЕВЗАТ ФЕИМОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

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