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ПРОТОКОЛ    № 28 
 

  

Днес, 25.01.2018 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ДВАДЕСЕТ и ОСМОТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, моля за проверка на кворума.  

Започваме първото заседание за новата 2018 година. На заседанието  присъстват към 

този момент  27 общински съветника, имаме кворум, може да вземаме решения, така че  

откривам настоящото  ДВАДЕСЕТ и ОСМОТО заседание  на  ОбС – Попово и първото за 

2018 г. както казах. Да си пожелаем ползотворна работа през новата година.  

На заседанието към този момент присъстват зам. кмет Милена Божанова, зам. кмет 

Емел Расимова, очакваме всеки момент кмета г-н Веселинов да се присъедини към нас. Има 

доста сериозно присъствие от общинска администрация. Нямаме уведомления от общински 

съветници за отсъствие, въпреки че отсъстват двама в момента.  

 Имаме в законоустановения срок постъпила още една докладна от Кмета на Общината 

д-р Людмил Веселинов относно: Предложение за промяна в състава на Общинския 

консултативен съвет по въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за 

младежта – 2018 година. 

 Предлагам тя да влезе като точка 12 в Дневния ред. Тя дойде в такъв момент, в който 

все пак успяхме да я разпределим за разглеждане от Комисията, която е подвластна да я 

разгледа, така че правя предложение за включването на тази точка като точка 12 в Дневния 

ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува: 

 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     27 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО се приема. 

 

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред на днешното заседание: 

 
1.Приемане Бюджета на Община Попово за 2018 г.                                                                                                                   
 
2.Намаляване числеността на Общинска администрация гр. Попово. 
 
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост за  2018 г. 
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4.Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално 
ползване за 2018/2019 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на 
земята в добро екологично и земеделско състояние.   

 
5.Приемане на годишен план за приватизация за 2018 г. 
 

6.Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска 
собственост – УПИ ІІ от кв. 147А по регулационния план на гр. Попово, ПИ с 
идентификатор 57649.503.3932 по кадастрална карта.  
 

7.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските територии 
на Община Попово през 2018 г. и одобрение за начина на ползване на дървесина от 
общински горски територии от годишен план за 2018 г. 
 

8.Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 
собственост на Община Попово за 2018 г. Съгласуване на обем дървесина за продажба 
по ценоразпис на физически лица от временен склад за лична употреба, съгласуване на 
обем дървесина за продажба по ценоразпис на корен на физически лица за лична 
употреба и съгласуване на обем дървесина за продажба по ценоразпис на еднолични 
търговци и юридически лица от временен склад, добита от общински горски територии 
за 2018 г. 
 

9.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Попово.   
 

10.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.07.2017 – 31.12.2017 година. 
 

11. Промяна в състава и ръководството на Постоянна комисия. 
 
12. Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по 
въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2018 
година. 
 
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Който е съгласен с така предложения дневен ред, да стане дневен ред на днешното 

заседание, моля да гласува.  

 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     27 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

Единодушно подкрепяме предложението за Дневния ред.  

 
Преминаваме към работа по първа точка. 
1.Приемане Бюджета на Община Попово за 2018 г.                                                                                                                                                                                 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

 Преди да започнем обсъждането да дадем думата на зам. кмет Милена Божанова за 

кратка презентация на бюджета. Заповядайте г-жо Божанова. 
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Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
Уважаеми съветници,  господин Председател, ще се постарая поне да бъда кратка. 

Какво характеризира бюджетната 2018 г. като макрорамка? Вече пресполовихме програмния 

период 2014 – 2020 година. Наблюдаваме реално изпълнение на проектите по ОП Региони в 

растеж, имаме както и преди казах 7 сключени договора за безвъзмездна финансова помощ. 

През 2018 ще ги приключим. Очакваме през месец март тази година да бъде отворена и 

втората процедура по ОП Региони в растеж на база формираните икономии. Очакваме да 

излязат насоките за да подготвим съответно проекто предложенията си. Ние сме допустими 

по втора приоритетна ос – енергийна ефективност в периферните райони. Надяваме се да 

успеем и на този прием да си подадем проектите и да бъдем удобрени. 

През 2018 година отново имаме нова минимална работна заплата в сила от 1-ви 

януари. Тя е в размер на 510 лева. Увеличението спрямо предходната е 10.86 %. Съответно 

отново и през тази година това увеличение на минималната работна заплата намери 

отражение във взаимоотношенията между централния и общинските бюджети. Имаме 

промени в Закона за публичните финанси, които са благоприятни според мен за общините и 

касаят неусвоените средства от целевата субсидия за капиталови разходи и трансфера за 

зимното поддържане и снегопочистване. Те остават към бюджетите на общините и могат да 

се използват за същите цели и в следващите години, докато до сега можехме да ги 

използваме само следващата бюджетна година и ако не бъдат усвоени до 20 декември бяхме 

задължени да ги върнем. Съответно пак в закона е останал и текста, че те остават за 

следващи години, ако в ЗДБ не бъде предвидено друго. Запазени са като цяло и сроковете за 

предоставяне на субсидиите – общата изравнителна и тези за снегопочистването. Общата 

субсидия от делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи 

се предоставят ежемесечно до 5-то число, като се представя една трета от тримесечното 

разпределение на същите.  

Друга възможност, която се дава със ЗДБ, тя беше в сила за общинските пътища и 

предходната година е възможността целевата субсидия за капиталови разходи след 30 април 

– 50 % от размера и да бъде трансформирана за неотложни текущи ремонти на уличната 

мрежа и на общинската пътна мрежа след решение на ОбС и по ред определен от Министъра 

на финансите.  

Какви са бюджетните цели, които Общината си е поставила? Подобряване на 

жизнената среда в Община Попово чрез инвестиции в инженерната инфраструктура и 

повишаване на енергийната ефективност и запазване на финансовата стабилност и 

минимизиране на рисковете през бюджетната 2018 година.  

Каква е политиката на Общината по отношение на формиране на приходната част на 

бюджета? И през тази година както и до сега първо се извършва преглед на актуалността на 

общинските разпоредби, прави се оценка на влиянието на облекченията, които са 

предоставени на граждани, на физически и юридически лица, оценка на събираемостта, 

несъбраните вземания и предприетите мерки в тази връзка, разходи за администриране на 

събирането на приходите, възможност за допълнителни приходи и по-високи приходи по 

Закона за управление на отпадъците.  

Приходната част на бюджета е в размер на 23 404 163 лева като взаимоотношенията с 

централния бюджет възлизат на 14 482 557 лева, в това число общата субсидия от 

делегираните от държавата дейности са 11 277 457 лева при 10 191 691 за 2017 г. – тук имаме 

известно увеличение. Общата изравнителна субсидия 1 762 200 лева при 1 760 за 2017 г. Тук 

увеличението е незначително, само напомням – изравнителната субсидия се предоставя за 

осъществяване на местните дейности и услуги, които Общината е задължена да предоставя 

на населението и като съпоставим с увеличението на минималната работна заплата виждате, 

че е крайно недостатъчно. В предвид и непрекъснато допълнително възлаганите 

ангажименти на местната власт. 

Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 135 700 лева, тук също се забелязва 

увеличение. Зимното почистване и поддържане също има увеличение спрямо предходната 
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година. По отношение на собствените приходи планирали сме 5 066 795 лева, от които 

2 052 200 са данъчните приходи, като данък недвижими имоти 765 хиляди и 850 хиляди 

очакваме постъпления от данък върху превозните средства. От дарения – 400 хиляди лева, 

туристически данък милион и 700, окончателен патентен данък и данък върху таксиметровия 

превоз 35 500 лева. Не данъчните приходи 3 014 595 лева, като приходи и доходи от 

собственост 1 057 339 лева планираме, общинските такси са с най-висок относителен дял. Те 

се използват разбира се целево. Приходи от продажба на нефинансови активи 225 хиляди и 

приходите от концесии ги планираме в размер на 63 000 лева.  

По отношение на разходите взели сме пред вид промените в нормативната база, 

предвиждаме резерв за по-голяма гъвкавост и оперативност при текущото управление и 

изпълнение на бюджета. Разгледали сме и сключените вече договори, сроковете за плащане и 

изпълнението им. Наблюдаваме и влияние на така наречените извънредни разходи и сме 

оценили възможността за намаляването на разходите в дейностите там, където е възможно.  

За делегираните от държавата дейности задължително планираме разходите по 

размера на стандартите определени с Решение на МС. За училищата, които прилагат 

делегираните бюджети продължаваме да разпределяме бюджетите им на база формула, която 

се утвърждава от Кмета на Общината. Вече по формула се разпределят и средствата за 

детските градини. Всяка година Ви го казваме, че дофинансирането на делегираните от 

държавата дейности ще се случва при крайна доказана необходимост и, или при нормативна 

регламентация, но всяка година се налага да дофинансираме тези дейности, за които 

отговорност носи държавата.  

По отношение разпределението по функции: общи държавни служби планираните 

средства са 2 939 106 лева , в това число за държавните дейности 1 248 318 и тук се 

предвижда дофинансиране в размер на 87 514 лева, отбрана и сигурност 278 775 лева. С най-

висок относителен дял, което си е тенденция и е нормално е функцията за образование – 8 

милиона и половина. За делегираните от държавата дейности 7 989 000 са планирани, 

местните дейности са в размер на 527 хиляди и планирано дофинансиране в размер на 70 640 

лева. За функция здравеопазване планираните средства са 569 709 лева, за делегираните от 

държавата дейности от 320 679, включваме детските ясли и лекарските кабинети по 

училищата. Капиталов трансфер планираме за МБАЛ в размер на 204 хиляди лева.  

Следващите по тежест в разходната част на бюджета това е функцията Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи. Планираните средства в тази област са 2 407 хиляди 

лева. 1 800 хиляди от тях са за делегирани от държавата дейности. За функция Почивно дело, 

култура, религиозни дейности планираните дейности са 987 000 лева. При планиране на 

разходите от местни дейности сме се съобразили с очакваните постъпления от собствени 

приходи и общата изравнителна субсидия. Най-висок тук е дела за БКС дейности, чистота и 

озеленяване, което е нормално. Те са принципно разход до …дейности и за разлика от 

делегирани от държавата дейности, където по-голяма е частта на възнагражденията на 

трудовите разходи, тук издръжката превалира.  

Целевата субсидия за капиталови разходи казах, че е 1 135 700 лева. Освен нея 

Инвестиционната програма я финансираме и със собствени приходи в размер на 545 891 

лева. Отново сме се съобразили с обекти, които са важни за общината, заложени в 

Общинския план за развитие, мандатната програма на кмета, преходните обекти, които са 

със срок повече от една година за изпълнение и проекти, които евентуално биха довели до 

намаляване на текущите разходи, което е важно за всяка една организация. Заложили сме 

изготвяне на проекти за кандидатстване по оперативна програма основно Региони в растеж и 

Програмите за развитие на селските райони. И както казах 204 хиляди като капиталов 

трансфер за МБАЛ. Като цяло това са параметрите, подробно имате в приложението за всяка 

една дейност по параграфи разходи за възнаграждения, разходи за издръжка. Благодаря Ви.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-жа Божанова. Уважаеми колеги, чухте кратката презентация. Всички 

сте се запознали на комисиите, така че започваме със становищата на комисиите, така че 
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давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 23 –вторник,  в 12 часа в пълен състав. 

Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С три  гласа ЗА и 

два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя предложението за приемане на бюджета на 

Община Попово за 2018 г. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 На редовно заседание на нашата комисия  на 23 януари 2018 г. от 13.30 часа, в пълен 

състав  с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. Благодаря 

Ви. 

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  
Нашата комисия на 23 януари от 16 часа заседава в непълен състав от четирима члена. 

С три гласа ЗА  и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлага проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря  на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия в състав от трима члена  с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 

комисията подкрепя проекта за решение.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“. 

Хюсеин Ибрямов -  общински съветник 
 Нашата комисия заседава вчера. С два  гласа  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и един ПРОТИВ не 

подкрепя докладната.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на секретаря на комисията. Колеги, имаме 4 комисии, които подкрепят и 

една, която не подкрепя. 

 Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение:  

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 5 и 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 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на 
ЗДБРБ за 2018 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 2018 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 23 404 163  лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 289 447 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                          

11 277 457 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 74 123 лв., 

съгласно Приложение № 3 
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1.1.1.3. Трансфери между бюджети - получени трансфери (+) в размер на 331 104 лв. 
съгласно Приложение 1 

1.1.1.4. Финансиране –  - 75 521 лв., съгласно Приложение 1 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2017 година в размер на 682 284 лв., съгласно Приложение 

№ 14; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 114 716, съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 052 200 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 940 472 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 069 400 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 762 200 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

307 200 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на         1 135 

700 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – -466 200 лв. 

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС: – - 851 772 лв. 

1.1.2.7. Възстановени временни безлихвени заеми в размер на 300 000 лв. 

1.1.2.8. Финансиране – 2 373 412 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.9. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 561 504 лв., съгласно Приложение 

№ 14; 

1.2. По разходите в размер на 23 404 163   лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №18: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 12 287 525 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 256 271 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 

от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                           

188 154 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 10 928 484 лв., в т.ч. резерв за непредвидени    и/или 

неотложни разходи в размер на 138 399 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 
размер на 4 541 679 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 682 591 лв., съгласно Приложение № 4, 

като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 

135 700 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно 

Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

3.1. Определя индивидуалните трудови възнаграждения на Кмета на общината и кметовете 

кметства и кметова в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдени по т.3 

от настоящото решение, считано от 01.03.2018 г., съгласно Приложение № 21. 

3.2. 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: 
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 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 84 424 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 21 978 лв. 

 4.5. Субсидии за:  

  4.5.1. читалища – 474 014 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.3. младежки дейности – 5 000 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 21 000 лв., съгласно Приложение №8 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 лв., 

съгласно Приложение №8. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 89 926 лв., съгласно Приложение №8. 

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 Общинското предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при община Попово", съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 4 876 707 лв., в т.ч.: 

 8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Кохезионния и структурните фондове в размер на  3 704 371 лв.,  съгласно Приложение № 

11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Разплащателна агенция в размер на 1 072 336 лв. съгласно Приложение № 12; 

 8.3. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) в размер на 100 000 лв. съгласно Приложение № 

13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности и за приходите и 

разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2018-2020 г., съгласно Приложение 15; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 16; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер на                    

4 551 772 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2018 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018  година в размер на 

4 700 884 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2018 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 2 609 653 лв. /15% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 
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13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2018 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишава 8 698 843 лв. /50% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2018 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 

увеличаване 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 съответствие 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 по-

късно от края на 2018 година. 

 17.2. При предоставянето 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 № 20. 
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20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да 

разработят и представят в срок до 19.02.2018 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от 

ОбС бюджет. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 22. 

  

 Имате думата колеги за конкретни въпроси, мнения, предложения, становища по 

отношение на бюджета. Заповядайте.  

Евгений Георгиев – общински съветник 
 При разглеждането на комисията аз поставих няколко въпроса, които ме 

удовлетвориха, но ми прави друго впечатление – делегирани от държавата дейности – тук са 

изброени доста дейности и в един красив момент на края 382 броя. Делегирани местни 

дейности също така подробно са обяснени и 202.5. Прави впечатление, че например имаме 

49 човека назначени околна среда, в строителството 25, в дома на клубове на пенсионера – 

10, а те са 18 тъй като половинки има и средствата, които са отделени  за заплати, те са точно 

обособени. Под справка № 7. И веднага обръщаме Приложение № 8, където се вижда, че има 

допълнителни разходи за клубове на пенсионера - 89 926, като предварително за тях за 

заделени още 65 886 лева.  

В началото на заседанието пред нас се появи една нова докладна записка, която аз я 

приветствам във връзка със Стратегията за младежките дейности. И същевременно всички 

сме разтревожени от факта и ако обърнете внимание в страниците от докладната записка ще 

Ви прочета някои данни: - броя на родените 2015 година са 229, а починалите жители на 

общината са 579, броя на родените 2016 г. са 235, починалите 495, броя на родените 2017 г. 

са 191, а  починалите са 526. Тези цифри Ви ги споменавам, защото бъдещето на общината е 

в крах, виждате как намаляваме, а същевременно и смъртните случаи много се увеличават. 

Аз също съм пенсионер, нямам нищо против пенсионерите, дори се радвам те да доживеят и 

100 години, но мисля, че тези 5 000 лева заделени за стратегия за младежки дейности във 

връзка с тази докладна записка, която ни представят са малко и трябва според мене да си 

остане разходи за пенсионерските клубове както 2017 г. примерно 84 000, допълнително още 

5 000 лева да се прехвърлят за Стратегия за младежки дейности. Смятам, че всички тук ще се 

съгласите с мен, че без деца общината заминава. Децата са цветята наши. Ние трябва да се 

грижим за тях, трябва да полагаме грижи, да ги поливаме, да ги торим и тома е бъдещето на 

общината. Аз да не съм лош пророк, но след няколко години може би ще се наложи в града 

да има един или два първи класа, както вървим. И ние трябва да обърнем много сериозно 

внимание за децата.  

По приложение № 4 ми направи следното впечатление като гледам жилищно 

строителство и комунално стопанство и опазване на околната среда – средствата заделени за 

ремонти на улици тук са обособени и определени само две села Осиково и Гагово, а всички 

други села както миналата година бяха лишени от средства за благоустрояване. Радвам се, че 

най-после са заделени пари за проект и ремонт за Болнична и Младост. Мисля, че развитието 

на града върви натам, тъй като Младост в момента е в най-лошо състояние, улиците са 

разбити, децата няма къде да играят, грижите към тях, към това население, което живее в 

Младост и улиците покрай него са в много лошо състояние. И аз предлагам този проект, 

който се готви за реконструкция и рехабилитация да бъде много по-бързо изграден, защото 

ако се пусне Болнична, ако се направи както трябва трафика в града ще намалее съвсем, тъй 

като много хора, които искат да излязат от града и отиват до селата минават по централните 

улици, минават покрай училища, минават покрай детски градини и бъдещето на нашите деца 

е застрашено. 

Минавам по-нататък по тази справка. По начало аз съм спортна натура, спортист съм 

бил на времето, радвам се, че все пак са заделени 8 490 лева за реконструкция на трибуната. 

Трибуната я правиха по мое време на времето. Искам един отговор – тези пари ще стигнат ли 

или няма да стигнат? И един въпрос, който поне до сега не е поставен – преди години, може 
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би преди по-предишния общински съвет беше закупен един балон – спортна зала. Какво е 

неговото бъдеще. Ако този балон и спортна зала се сложи там ще може децата да спортуват и 

да развиват дейности. 

Прави ми впечатление и мисля, че д-р Колева ще вземе отношение по Справка № 15, 

виждам че има развитие в болницата, но приходите общината пак се запазват 450 хиляди. 

Няма ли някакви резерви ръководството на болницата да ни представи, това значи, че някъде 

около 35 хиляди на месец, общината пак трябва да дотира. Хубаво е, че 2020 г. те са заявили 

нула. Мисля, че е техническа грешка долу, когато са вадили цифрите от 3 182 хиляди като 

извадиш 3 177 хиляди се получава 2 323 плюс, а тука пише недостиг. Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Констатации, имаше няколко въпроса, г-жо Божанова ще отговаряме ли? 

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
След многото изчетени числа, започвам отговора си с първия въпрос, доколкото 

имаше такъв с това за финансиране на младежките дейности и това на пенсионерския клуб. 

Значи като цитирахте първата справка, където касаеше численост и ФРЗ, в Приложение 7, 

където са целевите средства, освен ФРЗ слагаме и някаква издръжка, затова се наблюдава 

разлика. По отношение на сравнението Ви с 2017 г., ако не си говорехте помежду си, а ме 

слушахте, когато представях бюджета, може би щяхте да обърнете внимание на 

увеличението на минималната работна заплата. Ние сме задължени на всички заети във 

всички свери, всички дейности да заложим минималната работна заплата, затова се 

наблюдава и това увеличение в целевите средства за пенсионерските клубове. Другото, което 

искам да кажа, че в местните дейности като отделна дейност фигурират и пенсионерските 

клубове. Ние няма как да ги игнорираме. Така е заложено и с решение на МС, и с 

разпределението на дейностите между държавни и общински, местни. Не бива да правите 

сравнение само, че за деца даваме това, което е заложено в Стратегията за младежки 

дейности, което не отговаря на истината. Има и в дейност на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни също заложени средства в 

размер на 146 хиляди. Ако отделим средствата, които са за трудови разходи остават 107 

хиляди, които са предвидени точно за работа с деца, с младежи. Знаете, че се организират 

мероприятия с училищата, с детските градини, концерти, така че неправилно правите изводи, 

изваждайки от контекста на целия бюджет определени суми. Това е по първия въпрос.  

Подскажете ми какво още питахте. Дали са достатъчни средствата? Те са за 

проектиране, не са за изграждане- така, че са сметнати на база за направа на разчет за 

строително монтажните работи, които предстоят да се извършат и проектирането, ако 

отворите ЗУТ си има определен процент, които се залагат за проектиране. Така, че това сме  

го съобразили.  

За улиците за селата и града, за съжаление е така. Виждате, че сумата за капиталови 

разходи не е кой знае колко голяма. Сам казахте, че за две села сме заложили средства за 

ремонт. Това си е опит постепенно да започнем да се справяме и с този проблем. За селата 

основно разчитаме на Програмата за развитие на селските райони, която за съжаление и този 

програмен период не се случва така, както бяха очакванията ни от всички общини, това не е 

само моя констатация, това е и от други общини.  

Евгений Георгиев – общински съветник 
А има ли някакви критерии кое село примерно според жителите, които живеят на 

дадено населено място или според жителите, живеещи на дадени улици, квартали? 

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
Според състоянието на уличната мрежа в селата основно и възможностите на 

бюджета. А за балона, какво да кажа, това го коментирахме колко сесии наред. Значи 

отговора е, въртим едно и също. Той е дарен, не е закупен.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Балона не касае точно бюджета.  Други въпроси по отношение бюджета на общината 

за 2018 г. Слушам Ви колеги. 
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Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз искам да взема отношение за средствата, които са определени за спортните 

клубове, защото пак приемаме точка, която касае, тя е свързана индиректно със спорта и 

младите хора, защото пенсионерите не спортуват толкова много. 

 Сега, тези 45 хиляди лева, които поредна година ги приемаме без да се увеличат са 

крайно недостатъчни според мен. И трябва да видим какво трябва да се направи там, за да са 

достатъчни или да ги увеличим. Значи, единият начин според мен е да се види как се 

разпределят тези средства по клубовете и кой колко се нуждае от тези средства и да решим 

кои клубове функционират или само вземат средства. Защото имам такова виждане, че някои 

само са за средствата, пък не правят никаква дейност почти. Защото г-жа Божанова каза, че 

пенсионерските клубове се вдигат средствата затова, че нали заплатите се вдигат,  ами те се 

вдигат също така и таксите на съдии в спортните клубове, вдига се горивото, вдига се 

всичко, пък ние същите пари оставяме. И те са крайно недостатъчни разбирате ли, аз просто 

съм наблизо там с някои неща и мога да  Ви кажа, че едвам функционират. На база на това, 

че миналата година накрая на годината се наложи да покриваме с едни милиони за болницата 

тук говорим за едни 45 хиляди, което е смешно една община, която иска да се развива като 

община, това което е свързано не само с млади хора, а с всички и 45 хиляди да отделя само за 

спортните клубове просто е крайно недостатъчно. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Петров. Позволете ми аз да направя един коментар в това отношение, 

касаещо разпределението на средствата. Миналата година се заехме с определени колеги тук 

да направим една Наредба с определени критерии за разпределянето на тези средства, като 

тук може би трябва много внимателно да обсъдим въпроса и с ново възникналите клубове, с 

клубовете, които както казахте г-н Петров, нямат достатъчно дейност, а търсят само 

финансиране. Тази наредба трябва да съществува при нас, това не е факт, въпреки, че в 

много други общини тя е реалност. Мисля, че на този етап сме доста напреднали и ще 

направим всичко възможно в  най-къс срок, може би ще се опитаме и преди да разпределим 

реално средствата тази наредба да бъде приета. И наистина на базата на определени 

критерии, които ще бъдат на наше разположение, ние тук ще ги обсъдим да бъдат 

разпределени тези средства както и Вие казвате ние колкото и да дадем ще бъдат 

недостатъчни, но все пак поне разпределението да бъде на някакви обективни показатели. До 

сега имаше създадена комисия от кмета на общината, може би това нещо наистина трябва да 

се направи под формата на някаква Наредба, където да бъдат критериите. Това е като 

коментар по отношение на разпределението. По отношение на сумата, може би сте прав, но в 

тази как да кажа нищета и недостиг на средства във всяко едно отношение на кого по-напред 

да дадем. Ако има възможност аз също бих гласувал с удоволствие да увеличим тези 

средства, не знам има ли. По скоро както са разпределени сумите не виждам това нещо да 

бъде вдигнато. Така, други коментари. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам само да спомена една тенденция, която мен лично ме безпокои в нашия 

мандат, тоест ние сме точно на средата на нашия мандат 2015 -2019 и тази тенденция да 

заробваме общината с дългове и тази тенденция мен много ме притеснява, защото четем в 

докладната максималния размер на общинския дълг в края на 2018 г. да стане, това може би 

е прогнозно – 4 700 884 лева. Направих си труда да видя предни общински съвети, предни 

години какво се е случвало и трябва да Ви кажа, че ние ударно за две години ще докараме 

общината до 4 700 хиляди дълг. Разбирам желанието на д-р Веселинов тия пари, които 

изсипахме в болницата близо 2 милиона сега предизборно, защото догодина ще има избори, 

предизборно да теглим един дълг 2 милиона за да замажем очите на нашите съграждани, но 

аз смятам, че това са действия, които по този начин, ако продължаваме сигурно през 2019 г. 

ще оставим общината и вината ще бъде наша, сигурно със 6 милиона дълг, което за мен ще 

бъде непосилно и следващия кмет, които и да бъде той и следващия Общински съвет, които 

и да бъдат как ще се справят с тези задължения нямам представа. Но аз знам, че бюджета ще 
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се гласува, знам, че коалицията която подкрепя г-н Кмета, коалиция ЗАЕДНО и останалите 

политически партии ще гласуват, но в края на краищата те трябва и да носят отговорност за 

това, което се случва. И още нещо, което не виждам като цифра в този бюджет – на предната 

сесия и по комисии ни казаха, че освен този 1 881 хиляди, които дадохме на болницата сте 

разсрочили още 600 хиляди до юни месец, които трябва да платите, които аз също не ги 

виждам в този бюджет – мисля, че някакви 203 хиляди ли какво беше по таблиците 

прогнозни някакви суми, което смятам, че ще продължим тази болница да я потапяме. 

Странно ми е, след като взехме решение на предната сесия да изслушаме Управителя на 

болницата как са изхарчени тези 1 881 хиляди по предложение на колегата Гецов, днес го 

няма в дневния ред това нещо. И пак казвам, отговорността, която ще понесем за тези 

дългове на общината мен много ме притесняват. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Димитров за загрижеността. Аз имам грижата да си  изпълня 

решението, така че г-н Яков ще бъде тук в точка разни, в последна точка ще даде отчет за 

разходването на средствата, които сме дали. Не съм забравил и съм си изпълнил 

ангажимента. А по отношение на другите въпроси, г-жо Божанова? 

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Отново ще започна с въпроса за МБАЛ, аз не си спомням да сме казвали, че сме 

разсрочвали 600 хиляди. Задълженията до юни месец във връзка с Еско договора за саниране 

са в размер на 203 хиляди и нещо, близо 204, колкото са заложените средства за капиталов 

трансфер и не виждам, как, с това че изплащаме задълженията за саниране, общината 

заробва болницата. Това са изводи на г-н Димитров.  

Другият въпрос беше по отношение на дълга – ако внимателно сте изчели докладната 

и материалите към нея се предвижда поемане на краткосрочен дълг, който е за финансиране 

на окончателните плащания по изпълняване на поети от общината проекти. Тези средства 

след предаване на окончателното искане за плащане се възстановяват от оперативна 

програма Региони в растеж. Така, че за два милиона и нещо няма какво да се притеснявате. 

852 хиляди лева близо се планират като дългосрочен дълг за съфинансиране на проекта, пак 

проект по ОП Региони в растеж, касаещ обществените сгради, който мисля, съобразно 

приходната част на бюджета би могъл да се изпълни. Останалите 1 800 хиляди планираме 

разбира се за ремонт на уличната мрежа. Тук си мисля, че ако ние осъществим, изпълним 

този проект ще намалим разходите за текущи ремонти, което би позволило и би 

подпомогнало общината от една страна да има подобрена улична мрежа – тук говорим за 11 

улици, а от друга страна да намалим разходите за така наречените кърпежи, които ефекта е 

точно един сезон зимен и до там. Така, че мисля, че няма притеснение и от тази гледна точка. 

Освен това след като подготвим проектите ще има и обществено обсъждане отделно за всеки 

проект ще бъде изнесено и решение конкретно, което може да обсъдим наново.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-жа Божанова. Г-н Димитров, реплика.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Благодаря. Да разбирам ли, че Вие поемате ангажимента както моралния, така и ако в 

края на 2018 г. Община Попово има дълг от 4 700 хиляди лева да си подадете оставката? 

Благодаря. 

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 С удоволствие бих си подала оставката, даже мога да Ви предложа, ако Кмета не 

възразява да ми заемете мястото. Може би по-добре ще се справите с опита, който имате.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други желаещи? Г-н Гецов, извинявам се, нека да дадем думата на дамата първо. 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Благодаря г-н Председател, като сме започнали да ровим отново болницата, хайде да 

се върнем пак там в Приложение 15 – Прогноза за приходите и разходите на болницата, в 

точка 1, подточка 4 – Приходи от община Попово е заложена една сума от 450 хиляди лева и 
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от там нататък в разходите в точка 2.2. Разходи по договор за енергийна ефективност е 

посочена сумата от 349 677 лева, а в капиталовите разходи специално за здравеопазване 

имаме 203 430 лева. Значи като ударим чертата, излиза, че недостига е в размер на 147 247 

лева. Но нуждите на болницата не са само енергийната ефективност. Значи капиталови 

разходи какво значи, има нужда от много други неща. Той г-н Яков най-вероятно ще каже, че 

в момента скенера заминава. Там за да се купи тръба има нужда най-малко от 60 000 лева, а 

ако не дай боже се наложи да се купува нов скенер вече сумата отива на 100 000 лева. Без 

скенер болницата да продължи да функционира, а то не е само това. Трябват много други 

неща, така че тази сума от 450 хиляди лева, която е заложена по принцип сигурно много 

добре е обмислена, но въпроса ми е от къде ще се вземат останалите пари и колко пъти ще 

променяме Инвестиционната програма на общината до края на годината.  

 И имам един лично мой въпрос, който ме озадачи и сигурно съм некомпетентна 

безкрайно много – в Инвестиционната програма на Общината Приложение 4 функция 

Икономически дейности и услуги т. 15 има Изготвяне на технически проект за общински път 

в размер на 3 км от с. Манастирца до границата с община Стражица. Колко хора живеят в 

Манастирца, колко хора ползват този път и този път ли е толкоз належащ, при положение, че 

има толкоз много други нужди от пари за други дейности? Благодаря.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Д-р Колева, това за болницата беше много интересен въпрос и това за Скенера аз не го 

знаех, но може би въпроса към Общината отправен не е на точния адресант отправен – как 

ще се издържат общинските болници, не мислите ли? Вие сте по-навътре в тези неща, но 

мисля, че този въпрос е много актуален по-скоро на правителствено ниво.Със Стратегията за 

здравеопазването какво ще се случи, защото ние това, което в момента правим мисля, че 

всички тук трябва да се съгласим, че Общината прави свръх силите си за да може да я 

поддържа болницата, това съм сигурен, че те все повече и повече ще излизат тези неща и 

може би този въпрос трябва да бъде отправен някъде на друго място и там трябва да се 

намери отговора, защото нещата са много сложни. По отношение на г-жо Божанова, може би 

като коментар на цифрите, защото мен не ми стана ясно какво точно коментира г-жа Колева 

като разлика между едното и другото.  

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Благодаря г-н Председател. Уважаема д-р Колева, ако тръгнем да коментираме 

цифрите, тук за числа говорим, защото цифрите са от 0 до 9 няма да е много лицеприятно за 

хората изготвили справката, а те са от МБАЛ Попово. Да не говорим, че там има и 

технически грешки. Така, че това, което са дали те, ние сме длъжни да го проверим и в 

бюджета сме заложили капиталовия трансфер така, както са заложени сумите по договора и 

цесиите, които са извършени по него. Това ми е коментара, нямам намерение да навлизам в 

повече подробности. По отношение на финансирането, аз мисля, че сме почти единствената 

община, която полага такива усилия за да подпомага болницата и да прави доста неща за 

нейното съществуване и да я има. Няма пак да се връщам на сумите, които сме превели на 

болницата и миналата година. Благодаря.  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Става въпрос за свлачището Манастирца – Асеново. Вярно, този път няколко пъти го 

правим. Имам някакви уговорки с комисията към МС да го финансира отново, ремонта на 

това свлачище, но все пак на нас ни е задължение да изготвим проекта и тогава да 

кандидатстваме в Стихийни бедствия. Този път не свързва само Манастирца, д-р Колева. Той 

свързва и Славяновския район и съм подложен на постоянен натиск, защото това е най-

прекия път към Търново за онзи район, за който говорим – и Горица, и Бракница, и 

Славяново включително. Обслужването по някой път без този път, направихме възможно да 

го чакълираме, да го позакърпим, но не е сигурно да се минава през тези пропаднали 

участъци без основен ремонт с помощта на Комисията по стихийни бедствия. Да се 

надяваме, че ще бъдем чути и разбрани и ще бъде финансирано свлачището на територията 
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на Манастирца. Задължени сме да поддържаме един път,, който дава някаква надежда на 

хората в този район.  

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 От вълнение забравих да кажа, бях си подготвила в Закона за ДБ се предвижда 

възможност за финансиране на държавни общински болници за апаратура предимно от 

револвиращ фонд, който е към МФ и извинявайте забравих да го изкоментирам. И според 

мен би следвало да потърсим от там възможност. Вярно, сумите се възстановяват, но дори и 

общината бихме могли да помогнем във връзка с възстановяването, но поне апаратурата да 

се закупи, ако има такава възможност чрез този револвиращ фонд. Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Така, че д-р Колева, правим всичко възможно, даже и свръх силите си.  

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Е, никой не оспорва. Коментирайки цифрите, кой сметнал цифрите, как са ги 

сметнали не знам.. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ами, хайде това го проверете, кой как е сметнал, това е Ваш ангажимент, може би. 

Заповядайте г-н Гецов. 

Гецо Гецов – общински съветник 
 Аз смятам, че този бюджет е достатъчно добре подготвен от специалистите на 

общината и дава една реална представа как ще се развият нещата през 2018 година, къде са 

насочени усилията на общинската администрация, за да може да изпълнява тя пълноценно 

своите задължения. Аз искам да се спра на една част от бюджета – въпроса за сумите на 

спортните клубове, които са 45 хиляди лева. В два документа, в самата докладна записка е 

посочено, че броя на подрастващите в общината намаляват с всяка изминала година, също 

така и в тази последната докладна записка, която ни е предоставена също е видно. Спорта е 

мястото, където младежта намира своята реализация. Ако ние, тука всичките които сме не 

помислим за тези млади хора, не осигурим необходимите финансови средства те да 

спортуват, какво правим. Ние тези млади хора ги караме насила да ходят в тези дискотеки, а 

знаем в дискотеките какво се предлага – нищо добро. Нищо добро, затова смятам, че е 

целесъобразно, мислят, че хората които са правили бюджета могат да намерят вътрешни 

резерви, чрез прехвърляне на средства наистина парите за спорта да бъдат увеличени и то 

наистина в един такъв размер, което наистина да гарантира за развитието на спорта в 

Попово.  

 Тук, Вие г-н Председател споменахте, че сте напреднали с изработването на Наредба 

за разпределението на средствата. В национален мащаб има такава схема за разпределение на 

средствата. Г-н Илко Илиев, колегата мисля, че знае. Значи в национален мащаб средствата, 

които се разпределят зависят от това какъв е приноса на дадената федерация, съответно и се 

разпределят и средствата. Аз смятам, че тук съвсем елементарно може да се направи това. 

Знае се, отборът по волейбол примерно е донесъл 200 точки от участието си в различните 

там и съответно там на базата на това се разпределят и средствата. Това ще бъде и стимула 

на тези отбори да се реализират и там наистина да отиват младежи, които имат интерес. И 

пак казвам ние имаме интерес тези млади хора да отиват и да спортуват, защото пак казвам, 

всичко друго води до нещо, което никак не благоприятно. И малкото млади хора, които 

остават да няма с какво да се занимават. 

 Аз и на комисията казах, спомням си далечната 1962 година, когато Попово влезе в Б 

републиканска футболна група. Такъв ентусиазъм имаше в града. Защо, г-н Илиев сигурно 

ще ме подкрепи, и той знае историята. Значи в града футболния отбор беше от местни хора. 

Треньорите, специалистите бяха от тук, имаше ентусиазъм и хората бяха заинтересовани да 

посещават. Това трябва да направим ние, тези млади хора да ги накараме да милеят за този 

град, за спорта, който представят и да носят, съответно да издигнат авторитета на нашия 

град. Аз мисля, че могат да се намерят средства инж. Божанова, една достойна сума, и пак 

казвам наистина тези средства да се разпределят, защото на комисията това, което получих 
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като отговор от г-н Мариан Маринов мен не ме удовлетвори – ами парите каза ги 

разпределяме на калпак. Знаете как се дават. Значи пари се дават за определен принос. Не 

може да има клубове, които да нямат никакъв принос и да им даваме ей така, защото клуба е 

бил еди, кой си. Аз смятам, че можем да се обединим около това, защото пак казвам 

основната ни цел е да  накараме младите хора да не ходят в дискотеките, а да ходят на 

стадиона. Дали ще бягат, какво ще правят, волейбол ли ще играят, но там е бъдещето, защото 

и тези малко млади хора, които остават, това са във тази възраст между 15 и 30 години 

трябва да ги накараме наистина да се ангажират и то в такава светлина да се изявяват. 

Благодаря за вниманието.  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа, общински съветници, господин Председател, на финала 

сме според мен на разискванията по бюджет 2018 година. Наистина много неща, които 

споделяте като опасения имат своето място за разисквания тука и забележките, които по 

бюджета чувам са добронамерени. Бюджета, колкото съм споделял и съм работил заедно с 

екипа на Милена Божанова е направен оптимално. Изстискани са и приходите в общински 

дейности. Сигурно бюджета има и резерви. Аз затова Ви моля днес да гласуваме този 

бюджет така както е предложен и пред Вас поемам ангажимент по-нататък, на Вас пък Ви е 

ясно, че няма да мине и без актуализация в някои тесни моменти на бюджета, както и Вие 

изразихте по отношение на болницата, но нека да видим как тръгва годината и в изпълнение 

на приходната част и проблемите, които ще има в болницата. А и това, което говорите за 

младежки дейности, за спортни дейности искам да Ви кажа, че общината прави всичко 

възможно с кандидатстване с проекти да обновим материалната база на общината в частта на 

спортни дейности и изработен окончателно е вече проекта за ремонт на градския стадион, 

прекрасен проект по всички изисквания, както каза г-н Гецов за участие на футболния отбор 

в Б група. Направен е прекрасен проект. Но ще се наложи сигурно да го и дофинансираме и 

ние. Освен това, което имаме възможност да кандидатстваме по МИГ за финансиране в два 

етапа. Тук отварям една скоба, че ние все още донякъде завършихме ремонта на 

волейболната зала, но остават и допълнителни нужди в двора на волейболната зала този 

спортен имот. Нищо не направихме до този момент, отчитам го като кмет, за изясняване на 

статута – продължаване или събаряне на борцовата зала, плюс стадиона, това са обекти, 

които се налага ние да ги финансираме в перспектива и за това няма как да отделим 

допълнителни, аз не мога да кажа, но може би в размера на  500 – 600 хиляди лева за 

сглобяване на борцовата зала, която е дарена от Германия. Оставете, че не сме намерили 

заедно с архитекта и подходящото място. Това е една от причините. Но, аз Ви моля освен 

критериите, които трябва Вие заедно с администрацията, съгласен съм с Вас г-н Председател 

да изработим за разпределение на средствата на клубовете в Общината да приемем и една 

Наредба за стопанисване и управление, правила за общинските спортни имоти, защото се 

явяват – самите го казвате много клубове, които имитират дейност и търсят субсидия. Да не 

говоря, че има и клубове, които пък вземат такси месечни за това, че децата спортуват. Нека 

да сложим една разделителна линия между финансирането на тези клубове от страна на 

общината и самофинансираните с такси от родителите на децата на територията на 

общината. Но това ще го даде като решение една Наредба, която пак заедно с Общинския 

съвет и общинска администрация ще изработим, ще я внесем тук в Общинския съвет, ще я 

разгледаме и тогава г-н Гецов и г-н Петров, аз лично се ангажирам при възможност в 

бюджета и с актуализирането на бюджета на направим актуализация на тази цифра за 

стимулиране и дофинансиране на спортните клубове. Прави сте, че няма движение там, 

оставаме на една и съща сума от както на предния бюджет.  

Аз мисля, че това, което Ви предлагаме е едно добро и отчетите на бюджетите от 

изминалите години го показва, че колектива на финансовата дирекция има капацитета, може, 

вижда, прогнозира и точно оперира с цифрите. Нека да имаме доверие на общинската 

администрация и на внесения от нас бюджет и да бъде гласуван на тази сесия. Благодаря Ви.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Веселинов. Г-н Димитров, два пъти се изказвахте, така че .. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Сега искам конкретно предложение да направя. Ами гледайки цифрите на бюджета 

искам да направя конкретно предложение след всичко, което беше казано от д-р Веселинов и 

г-н Гецов. Значи цифрата за снегопочистване, която е повишена тази година с над петдесет и 

няколко хиляди лева, пък то тази година сняг няма. Да я намалим – тя е 307 200 лева и моля 

г-н Председател да подложите това мое предложение на гласуване, да я намалим от 307 200 

лева на 277 200 лева, а за спортните клубове от 45 хиляди лева да ги увеличим с 30 000 на 

75 000 лева. Конкретно предложение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Димитров. Г-жо Божанова, заповядайте.  

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Господин Димитров, силно съм притеснена като си подам декември месец оставката 

как ще поемете финансите на общината. Като предлагате това предложение, като го правите, 

би следвало да познавате и нормативната база. Няма как целеви средства, пак казвам 

предоставени, това го казах и по време на презентацията, те се предоставят за 

снегопочистване и поддържане на общинските пътища. Вярно, остават в общината за 

следващите години, но се използват за същите цели. В момента Вие призовавате 29 

общински съветника да гласуват едно незаконосъобразно предложение. Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Така, че г-н Димитров, съжалявам, може да е правилно разчетено, но е 

незаконосъобразно и няма как да го подложа на гласуване. Целево средство е, няма как да 

отиде за нещо друго, ще нарушим закона. Г-жа Георгиева. 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Внимателно слушах всички, всеки е компетентен в своята област, изказаха се много 

мнения, много виждания относно бюджета, които вярно и от двете страни ми звучаха много 

разумно. Аз имам два въпроса – първия е към г-жа Божанова – кой изработва всички проекти 

в общината за реконструкция на улици, на паркове и т. н., които ще бъдат платени над 200 

хиляди лева от този бюджет и втория ми въпрос е към цялата общинска администрация, 

който желае той да отговори. Дали община Попово има стратегия да закрие селата от 

Общината? Защото за поредна година – трета, и от предходен мандат съм тук, при 

обсъждането на бюджета се говори – града, града, града. Да, той е важен, той е центъра на 

нашата Община. Но този град има още тридесет и няколко прилежащи населени места. 

Затова е община и трябва да се грижим за тях, както администрацията, така и общинските 

съветници. А за всички села на общината, които както казах са над 30 има заложени 340 

хиляди лева. Това е. При 5 милиона само от данъчни приходи – 340 хиляди лева за селата и 

малко повече, и 670 хиляди лева за града. Говорим за директни вложения – за изграждане на 

улици, за ремонт на покриви на кметства, на читалища. Да, парите никъде не стигат, както на 

общината, така и на държавата. Но мисля, че тук не стигат и добрите намерения вече за 

поредна година, защото не знам до колко сте наясно как живеят хората в населените места в 

общината, не само в отдалечените, но и в близките. Инфраструктурата – под всякаква 

критика. Пак ще каже г-жа Божанова – Програмата за развитие на селските райони. Ама 10 

години само програмата са развитие на селските райони ни е виновна. Просто разбирате ли, 

че половината ни села са като джунгли. Те са непроходими лятно време от храсти, от треви, 

от земи. Селските паркове са като джунгли, ама в истинския смисъл на думата и един човек 

вчера на комисията се опита да ми опонира, значи ако някой иска, аз ще си направя труда със 

снимков материал в края на годината да изляза във всяко едно населено място как протича 

живота в тези населени места. Не мога да говоря за компетенцията на кметовете. Сега до 

колко, кой как си гледа работата, вярвам, че всички са имали добрите намерения, когато са се 

кандидатирали, всички казват – пари няма, хора няма. Падат покриви на читалища, тавани 

върху гражданите. Просто всичко е под всякаква критика. Да, апокалипсис е, наистина е 
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апокалипсис в българското село като цяло, но в нашата община наистина ми се струва 

трагично, защото посещавам и други близки до нас общини и техните села. Значи ще 

визирам община Бяла и община Опака. Скоро минах през няколко села от община Опака, и 

буквално се засрамих като общински съветник. Улиците на тези села буквално бяха 

перфектно асфалтирани, бордюрите бяха боядисани, те не бяха като като джунгли, нямаше 

храсталаци и паднали сгради по самите улици. Просто, не знам какво не достига на Община 

Попово – дали е бюджет, не мога да кажа, защото не съм финансист, не мога да оспорвам 

мнението на компетентни хора, но нещо не е наред. Нещо не е наред и пак казвам за поредна 

година – града, града, града. Като дойдат избори всички се юрват към тези села. Всяка 

политическа партия, всеки кандидат за нещо си – за съветник, за кмет, за каквото и да било. 

И се дават, дават, дават обещания – тези хора за пореден път вярват. Но вярвайте ми там 

започнаха да не остават хора, които да вярват. И мисля, че не днес, но за напред 

ръководството на общината, включително и ние като част от него трябва малко да се 

позамислим над този въпрос, защото там не живеят само възрастни хора, но дори и да са 

възрастни, те също имат своите нужди. Аз не съм против 90 000 лева субсидия на 

пенсионерските клубове. Значи, те са дали каквото могат от себе си тези хора за тази 

държава, за тази община, те заслужават достойни старини, но трябва да се търси начин 

изобщо цялостната среда малко по малко да се подобрява. Просто там не се вижда нищо, 

разбирате ли. Не говорим за тази година, не говорим за този бюджет. Говорим изобщо. Там 

никой не ходи в продължение на четири години. Не знам колко е заета администрацията и 

хората, които трябва да отговарят за всичко това, но наистина никой не си прави труда да 

отиде. Всеки минава по главната улица, която е най-ремонтирана и не знаят какво става в 

страни. Казвам Ви го, защото го виждам нагледно. Благодаря Ви.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-жа Георгиева. Давам думата на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Така е. 34 населени места. Но не е това политиката на Общината за развитието на 

населените места. И не сме 10 години говорили за развитие на селските райони, защото сега 

ни включиха в този програмен период в програмата за развитие на селските райони и 

извадиха Община Попово от градска агломерация както беше предния програмен период.  

 Ние говорим за горен и долен Младост и улица Болнична. Имаме проект прекрасен. 

Но аз Ви питам Вас – към община Попово има ли специално отношение? Този проект още не 

е одобрен. Прекрасен проект за Тръстика, Еленово, Дриново с връзка с Ломци и Маково. Не 

събираме точки. Каква е причината аз не знам. В края на миналата година ПМС, четохте ли 

го? Някъде да видяхте Община Попово? Опака – у`лици, Антоново – улици, Омуртаг – 

улици, за Търговище – въобще не искам да говоря. Отношение има ли към Попово? Сигурно 

аз защото съм кмет. Не ми ли е обидно на мен. От къде да взема пари, като колегата ми от 

Опака ми каза колко пари са взели по инфраструктура. Ние не сме ли искали?  

 Седнах и написах едно чистосърдечно писмо до премиера. Защото знам как се 

разпределят парите. Защото знам как и Правителството на Орешарски разпредели онези 500 

милиона пак за инфраструктура. Как на общини колкото нас –Гоце Делчев, Мездра дадоха 

им по 10 милиона, а на Попово защото Людмил Веселинов имал собствено мнение им дадоха 

300 хиляди лева. Е, като съм аз виновния на тези големи партии ГЕРБ и БСП трябва ли да 

страдат хората? И в този смисъл написах на премиера писмо. Защото тук има хора, които 

имат не по-малко нужди от излишъците на държавата дали било  при Орешарски или било 

при Бойко Борисов. И мене ме боли.  Как да ти отговоря на този въпрос? Аз не мога да ти 

отговоря. Няма причина да делим хората по политически признак за мене. Няма причина да 

деля и селата по политически признак, защото не е само Паламарца. Окаяно е положението в 

Зараево, така е в Славяново, така е в Дриново. Да ги изреждам ли? Аз ги знам улиците една 

по една. Не е вярно, че не познавам селата и не ходя. Не ходя, защото ме е срам в някои села 

от състоянието на уличната мрежа. Но зная какво е зад гърба ми, с какъв финансов ресурс и 

като отида нали трябва нещо да обещая. И критериите са единствено състоянието на 
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уличната мрежа. Беше ми неудобно в Дриново до Антола, една фирма, която коли от цяла 

Европа отиват до месопреработката на фирма Антола. Срам ме е от състоянието в Кардам 

каквото беше. И там инвестирахме за пътя към западна посока на Кардам, но ние нямаме 

наистина средства за улиците. Бяхме посъбрали малко собствени пари за тези 11 улици, но 

можехме ли да вземем кредит за болницата и трябваше ли да оставим болницата сега частни 

съдебни изпълнители да влизат и да я разпродават. Колко щяха да вземат е друг въпрос, 

защото активите са не повече от 300 хиляди. А задълженията ги видях, че са по санирането 

два милиона. И банките останаха доволни и благодарение на разговорите на Милена 

Божанова ни опрощават и взетите хонорари адвокатски където ни съдят и лихви, това е факт. 

Защото банките нямаше да си получат парите от болницата и ние щяхме да закрием 

болницата. Има много неща, които премълчавам и не искам да ги говоря, защото не трябва 

да внасям допълнително политическо напрежение, но аз знам, че субективния момент го има 

и при внасянето и подпомагането на общините в България. Малко ли пари се изсипаха за 

стадиони на отбори с държавни средства, а ние сега се мъчим да вървим отзад, защото в 

развитие на селските райони няма начин да финансираме градския стадион. Това състояние 

вече на градския стадион не може да се трае, особено съблекалнята. Търсим начин да 

финансираме там където на нас не ни помагат. Но не само в инфраструктурата, а и в спорта 

базата не ни помагат държавата. Това е факт. Сигурно, пак казвам аз съм лошия и виновния. 

И ще спася поповската община следващия мандат от моето присъствие за да няма 

субективно, но ще стане въпрос и за сметосъбирането и за водоснабдяването в точка Разни. 

Към Попово има специално отношение и от, не само от държавата, но и от страна на 

Областта. Но това е друг въпрос, за него ще говорим в точка разни. Няма какво друго да Ви 

кажа.  

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Извинявам се. Да разбирам, че въпроса Ви касаеше изработването на работни проекти. 

Там има Закон за обществените поръчки, обявяване на процедура и на база критериите за 

оценка избиране на изпълнител, така че, ако очаквате поименно да Ви изброя фирмите не 

мога да Ви кажа. Нямаме възможност общината да извършва такова проектиране. Изисква се 

пълна проектантска правоспособност за определен вид работи. За други в част архитектурна 

и нямаме тази възможност.  

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Аз искам само да кажа нещо, във връзка с това, което казахте, че сте политически 

нехаресван – не е така г-н Кмете. Не се укорявайте. Станаха много хубави неща по Вашия 

мандат. Политически харесван сте. Имаме голяма част от санирани блокове, имаме 

пречиствателна станция, затворен център, реновирано читалище, спортна зала. Това са все 

проекти, които така се случиха по Вашия мандат. Не сте политически не харесван, недейте 

така, моля Ви се.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Има ли други изказвания, или да се ориентираме към приключване на дебатите? 

Добре не виждам други. Д-р Георгиев, Вие се изказахте вече, какво има ? 

Евгений Георгиев – общински съветник 
 Вижте какво, тук сме се събрали да обсъждаме бъдещето на Попово и общината. 

Мисля, че д-р Веселинов, аз ще подкрепя колегата Тошков, но смятам, че през първия 

мандат, когато областен управител беше М. Стайков и депутат Лили Боянова минаха 

проектите за центъра. Значи, ако бяхте политически изверг, както казахте, че никой не Ви 

обръщал внимание, щяха да минат проектите на Търговище, а мина на Попово. Има още по 

този проект и по втория етап за канализацията, Вие ги знаете, така че мисля, че не е мястото 

тука, да казвате, че двете сили БСП и ГЕРБ не Ви обръщат внимание. Това е неправилно, да 

не говорим за санирането. Попово, общината е давана винаги за пример, тъй като вярно, 

Вашите служители си свършиха работата, представиха проектите, но ако не Ви оважаваха и 

не вземаха предвид щяха да кажат тези проекти малко на страна, дайте другите. Търговище 

сега почват, Вие сте давани за пример в областта, така че тези реплики, които ги отправихте 
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включително и към областта, както и към правителството на г-н Борисов, трябва малко по-

мек тон и както самия премиер каза трябва да има винаги диалог. Вие знаете много добре, 

гледате телевизия даже повече от мен, ако Ви остава.. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Георгиев, разбрахме Вашата теза. Д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Да, прави сте с Ники Тошков. Ама извинете, това което изредихте стана по времето на 

министър Асен Гагаузов – първия програмен период. И то на личните ми, приятелски 

отношения с този министър. А в развитието на селските райони в момента нищо не се случва 

за община Попово. В Региони в растеж, което е санирането, ето я Милена Божанова, 

Правителството прие, Оперативната програма по-скоро го прие – лимити на всички общини. 

Това, което искахме и ние да имаме и ние лимит в ОП Развитие на селските райони и да 

знаем, че там имаме 10 или 5 или колкото и да е според броя на населението лимит за 

усвояване на тези средства, а не да чакаме и да се молим да ни отпуснат тези средства. А в 

Региони в растеж, както попадна Попово – саниране, да, града се променя, защото това са 35 

жилищни кооперации, това и самите Вие го виждате и 11 обществени сгради. И предния 

програмен период санирахме всички училища и детски градини, там където можахме 

направихме и читалищата, а сега тази възможност при ОП Развитие на селските райони я 

няма, аз не виждам. Но колко ни беше лимита в Региони в растеж – 12 милиона, ние трябва 

да ги усвоим. Но благодарение на това, дали си политически удобен или не, благодарение на 

този лимит както ОП постъпи справедливо спрямо общината, ние усвояваме тези средства. И 

аз питам защо по същия начин ОП Развитие на селските райони не каза, че имаме определен 

лимит по тази програма за да знаем и да си направим сметка колко улици по селата ще 

направим, колко читалища по селата, изобщо какво ще правим в инфраструктура, защото там 

е най-окаяно положението и в града и в селата. Но, връщам се назад, за мен морално е днес 

да си вдигнем ръката, защото тези 11 улици, които бяха заложени в Програмата ние 

излъгахме хората, че ще ги ремонтираме, заради болницата. Но приоритетът беше болницата, 

град като Попово без болница не прилича. Хора преди нас, които са създали, 

предшественици, болницата, няма никога да ни го простят. Друга е прогнозата, дано не е 

моята песимистичната за развитие на общинските болници. Така е. 

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Аз пак ще взема повод от думите на г-н Георгиев, малко съм чувствителна, когато 

става въпрос за професионализъм и възможности на администрацията за кандидатстване по 

проекти и реализиране на същите. И странно ми прозвуча Вашето изказване от тази гледна 

точка, че М. Стайков е бил областен управител, Лили Боянова – народен представител. Аз 

през цялото време си мислех, че ние бяхме една от първите общини, които подготвиха 

проекти по ОП тогава Регионално развитие, подадохме си проекто предложенията и през 

цялото време си мисля, че понеже бяха много добри, понеже бяха от първите и ги оценяваха 

независими оценители, затова бяха класирани нашите проекти и затова направихме това, 

което виждате в града. Но явно се оказа, че може би греша. Благодаря.  

Евгений Георгиев – общински съветник 
 Реплика, г-жа Божанова, смятам, че не сте чули моето изказване като казах 

благодарение на Вашия екип сте подготвили добре проектите. Така ли беше?  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре д-р Георгиев, благодаря Ви. Така, преминаваме към гласуване, приключваме с 

дебатите, отделихме мисля час и половина. Всеки успя да каже мнението си, това което 

смята. От тук насетне остава да гласуваме бюджета, така че преминаваме към гласуване по 

бюджета. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
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 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ОТСЪСТВА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ           
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ    
 
   ЗА         -        19 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      8 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 354           
 

 
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 5 и 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 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на 
ЗДБРБ за 2018 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 2018 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 23 404 163  лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 289 447 лв., в т.ч.: 
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1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                                                      

11 277 457 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 74 123 лв., 

съгласно Приложение № 3 
1.1.1.3. Трансфери между бюджети - получени трансфери (+) в размер на 331 104 лв. 
съгласно Приложение 1 

1.1.1.4. Финансиране –  - 75 521 лв., съгласно Приложение 1 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2017 година в размер на 682 284 лв., съгласно Приложение 

№ 14; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 114 716, съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 052 200 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 940 472 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 069 400 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 762 200 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

307 200 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на         1 135 

700 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – -466 200 лв. 

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС: – - 851 772 лв. 

1.1.2.7. Възстановени временни безлихвени заеми в размер на 300 000 лв. 

1.1.2.8. Финансиране – 2 373 412 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.9. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 561 504 лв., съгласно Приложение 

№ 14; 

1.2. По разходите в размер на 23 404 163   лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №18: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 12 287 525 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 256 271 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 

от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                    

188 154 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 10 928 484 лв., в т.ч. резерв за непредвидени    и/или 

неотложни разходи в размер на 138 399 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 
размер на 4 541 679 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2018 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 682 591 лв., съгласно Приложение № 4, 

като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 

135 700 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно 

Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

3.1. Определя индивидуалните трудови възнаграждения на Кмета на общината и кметовете 

кметства и кметова в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдени по т.3 

от настоящото решение, считано от 01.03.2018 г., съгласно Приложение № 21. 
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3.2. 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 84 424 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 21 978 лв. 

 4.5. Субсидии за:  

  4.5.1. читалища – 474 014 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.3. младежки дейности – 5 000 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 21 000 лв., съгласно Приложение №8 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 лв., 

съгласно Приложение №8. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 89 926 лв., съгласно Приложение №8. 

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 Общинското предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при община Попово", съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 4 876 707 лв., в т.ч.: 

 8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Кохезионния и структурните фондове в размер на  3 704 371 лв.,  съгласно Приложение № 

11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Разплащателна агенция в размер на 1 072 336 лв. съгласно Приложение № 12; 

 8.3. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) в размер на 100 000 лв. съгласно Приложение № 

13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности и за приходите и 

разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2018-2020 г., съгласно Приложение 15; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 16; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер на                    

4 551 772 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2018 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018  година в размер на 

4 700 884 лв. 
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11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2018 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 2 609 653 лв. /15% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2018 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишава 8 698 843 лв. /50% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2018 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 

увеличаване 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 съответствие 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 по-

късно от края на 2018 година. 

 17.2. При предоставянето 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.  
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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 № 20. 

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да 

разработят и представят в срок до 19.02.2018 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от 

ОбС бюджет. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 22. 

  
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Намаляване числеността на Общинска администрация гр. Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на секретаря  на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ Румен Кьосев. Не го виждам обаче него 

в залата, кой друг може да докладва? Г-н Марков, заповядайте.  

Тихомир Марков  – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка:  

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява, считано от 01.02.2018 г., намаляване числеността на общинска 
администрация гр. Попово, съгласно Приложение № 1. 
 

 Уважаеми колеги, имате думата за въпроси. Не виждам. Добре, приемаме, че всичко е 

изяснено в комисиите. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 
   ЗА         -        24 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      3 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 355              
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 Одобрява, считано от 01.02.2018 г., намаляване числеността на общинска 
администрация гр. Попово, съгласно Приложение № 1. 
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Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост за  2018 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за 

решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
Нашата комисия единодушно  с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви Проекта за решение има следния вид: 

 

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  2018 г. 
 2. Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение. 
 
 

 Имате думате за въпроси.  

 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам един въпрос. Не виждам в тази програма един обект, който беше 

приватизиран, след това приватизатора го уж върна, какво се случва с комплекс Антола и 

защо го няма в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинската собственост? 

Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС 
 Имота не е върнат. Има заявено намерение, но имота не е собственост на общината 

към настоящия момент.  

Румен Кьосев – общински съветник 
 Г-н Председател, аз само ще направя един коментар на ЗЗД, в чл. 226 от същия е 

написано дословно – обещанието за дарение не поражда правно действие. С две думи ние 

гласувахме Общината да приеме собствеността, а пък това, че някой имал намерение, ние по 

никакъв начин не можем да го задължим да изпълни това свое желание. Така че, беше 

безсмислено нашето решение явно, макар и заявено желание – не е изпълнено все още, 

половин година от тогава. Благодаря.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Извинявайте, работи ли се по този въпрос? Какво се случва? На мен лично не ми стана 

ясно, така под сурдинка си шушукаме, но какво се случва? Има заявление и 6 месеца 

Общинска администрация не работи за да има договор за дарение, който да финализира 

цялата работа. Какво се случва? А трябва да Ви кажа, че от три дни работници с работни 
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дрехи три човека, какво внасят, какво изнасят от комплекс Антола, нали не Ви е ясно. Всеки 

божи ден в два часа един камион се тегли там и какво се изнася, какво се внася не ми е ясно. 

В същото време 6 месеца. Това, че има заявление беше представено заявлението, за да се 

прекрати прокурорската проверка ли? Защото точно тогава вървеше прокурорска проверка, 

която именно заради това заявление, че приватизатора е възстановил имота на общината 

отказа образуване на досъдебно производство. Имам това решение. И 6 месеца нищо не се 

случва. Какво става? Това не е ли безстопанственост сега? 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Г-н Кънев, а бе много обвинения – безстопанственост беше преди, сега е пак 

безстопанственост. Аз съм го предупредил, че трябва нотариално трябва да отиде и да 

направи заверката в Нотариуса и да направи дарението, а колко да издевателствам повече 

над него, пък до колкото си спомням, точно Вие пък бяхте против това дарение и гласувахте 

против. Наистина идваха проектанти, искаха да огледат хотела, да правят допълнения към 

изготвения инвестиционен проект, дори бяха довели шведски инвеститори и може би това го 

е накарало да задържи. Сега ще се заинтересовам – общината, безстопанственост, имот, 

който не е наша собственост, какви са тези обвинения, каква безстопанственост, кажи ми 

каква е тази безстопанственост?   

Димитър Димитров – общински съветник 
 Д-р Веселинов, Вие сте предложили този имот на наш общ приятел, Вие лично сте го 

предложили да се закупи тоя имот. Как става това, значи след като, аз затова останах учуден, 

нали Вие сам прокламирахте и на предни сесии, ами дайте инвеститор, намерете инвеститор, 

ами как да го намерим като то тоя обект стои висящ и не е включен в Програмата и за 2018 г. 

за разпореждане с имотите. Какво се случва с една сграда, която е на пъпа на града, която е 

руини, започнаха да се събират там постоянно деца, чакаме да се случи нещо лошо, за да се 

размърдаме, да направим нещо ли? 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Много съм инертен, чакам ти да ме размърдаш. Какво да направя? Ето така ме 

заблуждаваха за Хлебозавода – ще намерим инвеститор, ще намерим инвеститор, обявихме 

го за продам по програмата за приватизация. Този хотел също беше два пъти обявяван за 

приватизация. Аз съм го предложил на мой приятел, това са кръчмарски приказки. Ами 

извинявай, така е. Два пъти никой не се явява за приватизация на хотела. Ама забравяте ги 

тези неща назад. И инкасирахме постоянно загуби от това общинско предприятие, което 

управляваше общинската собственост. Това беше преди 4 общински съвета. Там беше и 

натиска да се закрие Общинското предприятие, което управляваше, стопанисваше и 

оперативно управляваше тогавашния хотел без никакви приходи и се наложи да го включим 

в приватизацията и да го продадем. Влезнаха някакви 200 хиляди лева стари пари. Кажете 

какво да направя? Втори път ще го попитам. Има ли намерение да отиде да завери 

нотариално дарението? За сега не сме собственици. А никой не крие, че било по Ваш сигнал, 

пуснат до Прокуратурата за безстопанственост тогава пак. Нали така беше г-н Кънев? Че 

Общината и Кмета е безстопанствено положение спрямо общинска собственост. Втори път, 

трети път казвам – не е наша собственост. Вярно е, срамно е на центъра на града състоянието 

на хотела. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси касаещи докладната имаме ли? Нямаме. В такъв случай преминаваме 

към гласуване. Гласуването по тази точка е явно.  

 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА         -        20 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      8 

 
Решението се приема ! 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 356          
 

 
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  2018 г. 
 2. Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение. 
 
 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално 
ползване за 2018/2019 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на 
земята в добро екологично и земеделско състояние.   
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия с четири  гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
 Също с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.    

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение тук има следния вид:   

 
На основание чл.21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл .37о , 
ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 98, ал. 4 от 
ППЗСПЗЗ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
1. Приема  годишен план за паша: 

- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2018/19год с цел намаляване на 

тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  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. 
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-При охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на 

вегетацията 

-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 

съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”. 

- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските 

мери и пасища в размер на 28 582,728 дка, 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 1148,262дка за отдаване под наем за индивидуално ползване /за 

разпределение между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, 

отглеждащи пасищни селскостопански животни/ /Приложение №3/  

- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат 

добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски 

стопани, ползващи затревени площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез 

паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери и пасища: 

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.  

3. 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. 

 4. 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. 

5. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се 

обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 

6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след 

заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от правоимащите 

животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок от 5 стопански 

години.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.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 / 
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3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени 

места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 

 
 
 Колеги, имате думата за въпроси. Имате ли? Няма. В такъв случай преминаваме към 

гласуване. Гласуването по тази точка е поименно Който е съгласен с така направеното 

предложение за решение, моля да гласува:  

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ОТСЪСТВА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
 
   ЗА         -        28 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 357   
 

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 , 
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ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 98, ал. 4 от 
ППЗСПЗЗ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Приема  годишен план за паша: 

- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2018/19год с цел намаляване на 

тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  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. 

-При охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията 

-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват съществуващите 

полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”. 

- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските 

мери и пасища в размер на 28 582,728 дка, 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 1148,262дка 

за отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между правоимащите, 

които имат регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни селскостопански 

животни/ /Приложение №3/  

- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат 

добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане 

на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски стопани, ползващи 

затревени площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална 

гъстота от 0.15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери и пасища: 

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.  

3. 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. 

 4. 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. 

5. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се обявява 

в срок, определен в ЗСПЗЗ. 
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6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след 

заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от правоимащите 

животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок от 5 стопански 

години.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.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 пета  точка от Дневния ред.  
5.Приемане на годишен план за приватизация за 2018 г. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

 По тази точка вносителя искаше да направи предварително, преди да направим 

разглеждането уточнение, така че г-н Маринов заповядайте. 

Мариан Маринов – директор Дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Уважаеми общински съветници, искам да вмъкна една лека корекция в точка 1.2 в 

Плана за приватизация за 2018 г. След разискване на комисиите се налага да направим това.  

Значи т. 1.2. ще придобие следния вид:  

1.2. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях: 

1.2.1. 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”: 

  1.2.1.1 парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м. 

  1.2.1.2. парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4009 кв. м. 

1.2.1.3. парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3303 кв. м. 

1.2.1.4. парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2742 кв. м. 

 1.2.1.5. парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2730 кв. м. 

 1.2.1.6. парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2655 кв. м. 

 1.2.1.7. парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3594 кв. м. 

 1.2.1.8. парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1634 кв. м. 

 1.2.1.9. парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2439 кв. м. 

 1.2.1.10. парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ1880 кв. м. 

1.2.2. Кабинети с №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 разположени на втори етаж на сградата на бившия 

хирургичен блок.  

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, разбрахте какво направи вносителя, всъщност тази точка, която беше 

обобщена МБАЛ – не става дума за цялата болница, както някои колеги в комисиите са 

изкоментирали, а става дума за тези парцели, които ние между другото отдавна ги 

продаваме. Мисля, че най-малко 4-5 години ги обявяваме, не е нищо по-различно от това, 

просто бяха изброени с идентификатори и с точни квадратури. Това беше извършено от 

вносителя в момента – уточнява.  

 Така, давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 

среда и социална политика“ 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Имайки пред вид, че разглеждайки докладната по стария начин с три гласа ЗА и два 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ гласува за приемане на Годишния приватизационен план, но вече с 

направените разисквания може би ще се промени. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия 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 
 Нашата комисия заседава вчера в пълен състав и с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за 

решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 В точка 1.2. беше направена корекция.  Предложението за решение гласи следното: 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със чл. 21 ал. 1 т. 12 от 
ЗМСМА и  чл. 6 ал. 2 и ал. 3 от ЗПСК ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
1. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2018 г., в 
който са включени следните обекти: 
1.1. Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:  
1.1.1.  УПИ и едноетажна масивна сграда със сутерен /бивше училище/, находящи се в УПИ 

ІІІ, кв. 22, с. Звезда, общ. Попово; 

1.1.2.  УПИ ведно с едноетажна масивна сграда и едноетажна пристройка към нея /бивше 

училище/, находящи се  в УПИ V, кв. 6  с. Еленово, общ. Попово; 

1.1.3. Сгради и  УПИ с площ 6 600 кв. м. /бивше училище/ находящи се  в УПИ І, кв. 51 с. 

Славяново, общ. Попово; 

1.1.4. УПИ и триетажна масивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 34,  с. 

Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.5. УПИ и едноетажна полумасивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 24, 

с. Берковски, общ. Попово; 

1.1.6. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше общежитие/, находящи се в УПИ ІІ, кв. 34,  с. 

Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.7.  Пететажна сграда в строеж  с идентификатор № 57649.503.3681.2 по КК на гр. Попово; 

1.1.8. Помещение находящо се в полуприземен етаж на подблоково пространство  на 

жилищен блок, гр. Попово, кв. 101,  бул. ”България” № 96А; 

1.1.9.  Двуетажна масивна сграда с идентификатор № 57649.503.2276.1  по КК на гр. Попово 

ведно с  УПИ /бивша детска градина № 7/, ЖК. „Русаля”, гр. Попово; 
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1.1.10. УПИ и триетажна  масивна сграда /бивше общежитие/  находящи се в УПИ ІІ, кв. 23 с. 

Априлово, общ. Попово; 

1.1.11. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше училище/ находящи се в УПИ І, кв. 23 с. 

Априлово, общ. Попово; 

1.1.12. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ. 

Попово; 

1.1.13. УПИ и едноетажна масивна сграда/ бивша детска градина / находящи се в с. 

Паламарца, кв. 56.  

1.1.14. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I кв. 148 гр. Попово / бивш ресторант 

„Байкал” /.  

1.2. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях: 

1.2.1. 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”: 

  1.2.1.1 парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м. 

  1.2.1.2. парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4009 кв. м. 

1.2.1.3. парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3303 кв. м. 

1.2.1.4. парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2742 кв. м. 

 1.2.1.5. парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2730 кв. м. 

 1.2.1.6. парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2655 кв. м. 

 1.2.1.7. парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3594 кв. м. 

 1.2.1.8. парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1634 кв. м. 

 1.2.1.9. парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2439 кв. м. 

 1.2.1.10. парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ1880 кв. м. 

1.2.2. Кабинети с №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 разположени на втори етаж на сградата на бившия 

хирургичен блок.  

 

Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2018 г.  

 
Имаме ли въпроси ? След направените корекции всичко е ясно. Гласуването по тази точка е 

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

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 358                            
 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със чл. 21 ал. 1 т. 12 от 
ЗМСМА и  чл. 6 ал. 2 и ал. 3 от ЗПСК ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2017 г., в 
който са включени следните обекти: 
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1.1. Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:  
1.1.1.  УПИ и едноетажна масивна сграда със сутерен /бивше училище/, находящи се в УПИ 

ІІІ, кв. 22, с. Звезда, общ. Попово; 

1.1.2.  УПИ ведно с едноетажна масивна сграда и едноетажна пристройка към нея /бивше 

училище/, находящи се  в УПИ V, кв. 6  с. Еленово, общ. Попово; 

1.1.3. Сгради и  УПИ с площ 6 600 кв. м. /бивше училище/ находящи се  в УПИ І, кв. 51 с. 

Славяново, общ. Попово; 

1.1.4. УПИ и триетажна масивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 34,  с. 

Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.5. УПИ и едноетажна полумасивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 24, 

с. Берковски, общ. Попово; 

1.1.6. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше общежитие/, находящи се в УПИ ІІ, кв. 34,  с. 

Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.7.  Пететажна сграда в строеж  с идентификатор № 57649.503.3681.2 по КК на гр. Попово; 

1.1.8. Помещение находящо се в полуприземен етаж на подблоково пространство  на 

жилищен блок, гр. Попово, кв. 101,  бул. ”България” № 96А; 

1.1.9.  Двуетажна масивна сграда с идентификатор № 57649.503.2276.1  по КК на гр. Попово 

ведно с  УПИ /бивша детска градина № 7/, ЖК. „Русаля”, гр. Попово; 

1.1.10. УПИ и триетажна  масивна сграда /бивше общежитие/  находящи се в УПИ ІІ, кв. 23 с. 

Априлово, общ. Попово; 

1.1.11. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше училище/ находящи се в УПИ І, кв. 23 с. 

Априлово, общ. Попово; 

1.1.12. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ. 

Попово; 

1.1.13. УПИ и едноетажна масивна сграда/ бивша детска градина / находящи се в с. 

Паламарца, кв. 56.  

1.1.14. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I кв. 148 гр. Попово / бивш ресторант 

„Байкал” /.  

1.2. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях: 

1.2.1. 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”: 

  1.2.1.1 парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м. 

  1.2.1.2. парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4009 кв. м. 

1.2.1.3. парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3303 кв. м. 

1.2.1.4. парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2742 кв. м. 

 1.2.1.5. парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2730 кв. м. 

 1.2.1.6. парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2655 кв. м. 

 1.2.1.7. парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3594 кв. м. 

 1.2.1.8. парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1634 кв. м. 

 1.2.1.9. парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2439 кв. м. 

 1.2.1.10. парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ1880 кв. м. 

1.2.2. Кабинети с №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 разположени на втори етаж на сградата на бившия 

хирургичен блок.  

 

Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2018 г.  

 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска 
собственост – УПИ ІІ от кв. 147А по регулационния план на гр. Попово, ПИ с 
идентификатор 57649.503.3932 по кадастрална карта.  
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Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия с четири  гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия също подкрепя проекта за решение.     

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение тук има следния вид:   

 
На основание чл.  21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, 

ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

       Обявява за частна общинска собственост:  

      

Урегулиран поземлен имот ІІ от кв.147А по регулационния план на гр.Попово, 

Поземлен имот с идентификатор 57649.503.3932 по кадастрална карта  –  за „озеленяване и 

обществено обслужващи дейности” 

          

  Въпроси? Имаме ли въпроси? По точката не виждам. В такъв случай 

преминаваме към гласуване.  

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ОТСЪСТВА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
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 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
 
   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
 След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 359                         
 

На основание чл.  21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, 
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
       Обявява за частна общинска собственост:  

      

Урегулиран поземлен имот ІІ от кв.147А по регулационния план на гр.Попово, 

Поземлен имот с идентификатор 57649.503.3932 по кадастрална карта  –  за „озеленяване и 

обществено обслужващи дейности” 

          

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските територии 
на Община Попово през 2018 г. и одобрение за начина на ползване на дървесина от 
общински горски територии от годишен план за 2018 г. 
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за 

решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия с три  гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 

решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  подкрепя проекта за решение.     

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение тук има следния вид:   

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка  чл. 7, ал. 2 и 

ал. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 
за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл.4, ал.2 и ал.3 от Договора 
за предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски територии, 
сключен на 16.02.2015г., Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии на Община Попово през 2017 г. в размер на 13954 пл.куб. м. лежаща маса 

дървесина. 
 2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски 

територии през 2018 г. както следва - чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез 

добив и продажба на добита дървесина. 
 
 Приложение:  

1. Годишен план за ползване на дървесина; 

 
Имате думата колеги. Въпроси? Не виждам. Г-жо Георгиева, заповядайте.  

 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Моят въпрос е следния – дали има промяна в цената, стойността, която плаща Горско 

стопанство на Общината за дървесината, която сече от общинските гори, защото през 

последните няколко месеца се забелязва сериозна тенденция на цената, която се предлага за 

населението от фирмите, които добиват чрез Горското стопанство и увеличението е доста 

сериозно в рамките на 15-20 лева на кубик. Това ми е първия въпрос. Тоест единствения ми 

въпрос и само искам да отбележа, че за поредна година населението има проблем с това да се 

снабдява с необходимата дървесина. Не знам дърва ли не достигат, какво, освен цените, 

наистина някои хора, когато отидат евентуално при селския кмет и поискат дърва и казват, 

ами то списъка свърши, кубиците са толкова, те не стигат за всички записани – има някакъв 

проблем за поредна година.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Мисля, че по-скоро въпроса Ви е към следващата точка 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Добре, нямам претенция, то ми повече като препоръка, има нещо, което явно трябва 

да се провери и да се уточни. 

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Да, както каза г-н Георгиев по-скоро е към следващата точка този въпрос, но ще Ви 

отговоря, ако мога с две изречения. Промяна на цената, която заплаща териториалното 

поделение на Черни Лом към Община Попово няма. Де факто, защото когато се играе на търг 

на процедура и е на корен дървесината  де факто се заплаща, това което фирмата е 

предложила. Не знам дали ме разбрахте по този въпрос. Там е конкурсен начин и ако се 

достигне една по-висока цена, същевременно и към общината идва една по-висока сума като 

пари за един кубик дървесина. За второто нещо, което питате за недостига на дървесина, да 
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имаше малко недостиг тази година, но мисля, че всички населени места за задоволени с 

дърва и сме предвидили за 2018 г. точно това нещо, говорили сме с всички кметове на 

населени места и кметски наместници и всеки един да каже какво количество дървесина ще 

бъде необходимо за отоплението на всяко населено място и сме ги предвидили тези неща да 

се случат тази година дали директно чрез Горското, дали чрез фирми, но мисля, че няма да 

останат без дърва хората. За тази година, за 2018 година.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Тук, може би малко трябва да разширим въпроса по отношение на планирането, по 

отношение на ползването на тази дървесина. Знаете, че напоследък все по-често се говори и 

се отваря темата със замърсяването с фини прахови частици, с горенето на мокра дървесина, 

с така превенцията в това отношение, защото този проблем, ако сте забелязали стои не само 

за София, защото в момента само за София и за големите градове се коментира, но и при нас, 

аз преди няколко дена така късно забелязвам, че доста трудно се диша благодарение най-

вероятно и на такова нещо и не знам това е една тема, която трябва да обсъдим може би 

малко по-обширно в някои от следващите сесии или малко по-нататък, просто да мислим на 

тази тема, защото ето придобива, доста от хората оставиха за последния момент, може би 

поради финансови причини да си закупят дървесината. Тя е мокра, те в момента я карат, 

колите на фирмите в момента вървят в горите. Знаете ли какво се получава с пътищата там – 

ужас е, в момента аз също съм потърпевш от това, така че този въпрос трябва много 

внимателно да се разгледа и как ще бъде решен, аз честно казано не виждам.  

 Добре, други коментари и други въпроси касаещи докладната? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам да попитам знае ли някой за 2017 г. какви пари трябва да ни преведе ДЛ 

Черни Лом? Защото изтече 2017 г. Какво и за това го питам, защото след това ще имам по 

другата докладна някакво предложение, може ли някой да ми каже колко дървесина е добита 

и на каква стойност и какво трябва горското да приведе на Община Попово.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Има ли някой, който може да ни даде някакво пояснение? Предполагам, че ще има 

някакъв отчет, който ще направи горското и ако искате нещо по-конкретно г-н Димитров 

направете питане и ще Ви бъде отговорено. В момента не виждам кой може да Ви отговори.  

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Уважаеми г-н Димитров, точната сума не мога да Ви кажа, но мога да Ви кажа, че към 

края на декември месец 2017 г. всичко по договора е изпълнено. Абсолютно всички пари 

знам, че са приведени в общината, но цифра като цифра не мога да Ви ги кажа колко са. 

Трябва да се обърнем към финансистите. Но всичко е приведено де факто, което е свършено. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси има ли? Няма, преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването 

е явно. 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

 
ЗА    -   20 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     8 
 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 360                            
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка  чл. 7, ал. 2 и 
ал. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 
за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл.4, ал.2 и ал.3 от Договора 
за предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски територии, 
сключен на 16.02.2015г., Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии на Община Попово през 2017 г. в размер на 13954 пл.куб. м. лежаща маса 

дървесина. 
 2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски 

територии през 2018 г. както следва - чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез 

добив и продажба на добита дървесина. 
 
 Приложение:  

1. Годишен план за ползване на дървесина; 

 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 
собственост на Община Попово за 2018 г. Съгласуване на обем дървесина за продажба 
по ценоразпис на физически лица от временен склад за лична употреба, съгласуване на 
обем дървесина за продажба по ценоразпис на корен на физически лица за лична 
употреба и съгласуване на обем дървесина за продажба по ценоразпис на еднолични 
търговци и юридически лица от временен склад, добита от общински горски територии 
за 2018 г. 
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия също подкрепя проекта за решение.     

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Проекта за решение по тази точка има следния вид:   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  основание 
чл. 71, ал. 5, т. 3 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 
за ползване на дървесни и недървесни горски продукти,  Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 

собственост на Община Попово за 2018 г. 

 2. Определя обем на дървесина за календарната 2018 г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба на корен на физически лица, които не са 

търговци за лична употреба – без право на продажба, в размер на 1400 м³, разпределена както 

следва:   

 Широколистни гори: 

 Категория: средна строителна дървесина: 300 м³; 

 Категория: дребна строителна дървесина: 100 м³; 

 Категория: Дърва: 500 м³; 

 Категория: Вършина: 500 м³. 

 3. Определя обем на дървесина за календарната 2018 г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово, за продажба от временен склад на физически лица, които не 

са търговци за лична употреба – без право на продажба в размер на 6000 м³. 

 4. Определя обем на дървесина за календарната 2018 г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово, за продажба от временен склад на еднолични търговци и 

юридически лица в размер на 2000 м³. 

 

 Приложение: Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 

собственост на Община Попово за 2018 г. 

 
 

 Имате думата:  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам следния въпрос – тази цена, която е определена в лева на куб. метър без ДДС, 

това пазарна цена ли е, тоест ползват ли се жителите на Община Попово от някакви по-ниски 

цени или тази цена си е такава, каквато си е за всички независимо дали си от община Попово 

или си от община Опака плащаш по един и същ начин? И кое накара две години под ред да 

нямаме такъв Ценоразпис? Сега изведнъж, нормативни промени ли има или какво се случва 

за да имаме такъв Ценоразпис? 

Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Кънев, това е крайната 

цена, която се предлага по Ценоразпис, съгласуван с Териториалното поделение на ДЛС и е 

валидна за региона на Община Попово. Като цяло цената е по-ниска от цените в останали 

съседни общини каквито са Бяла, Търговище, Разград. Самата програма и самите количества, 

които са предложени от ДЛС и които в момента са на Вашето внимание са ориентирани като 

цяло предимно към физическите лица и за това обърнете внимание, че пише за лична 

употреба без право на продажба. Тук не става на въпрос за препродаване на дървесина и 

общия обем на количеството е 6500 кубика. От тях дори и да броим и вършината стават 7000 

кубика. От тях има такива количества предвидени за изсичане на корен, има и такива 

количества за закупуване директно на склад. Тези цени, които виждате са без ДДС и са ни 

предоставени, втората част на въпроса Ви, предоставени са ни от ДЛС Черни Лом с писма за 

утвърждаване и поради тази причина ние Ви ги предлагаме за да утвърдите Ценоразписа. 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Уважаеми господин Председател, моя въпрос е към експерта. Бях питал на предната 

общинска сесия бях питал за сухата маса. Нали казаха, че има начин да се взема, ама не е 

определена цена, да не кажат че не е законно или нещо никъде не е описано. Как се дава, или 

няма да се дава вече, от горите където има. Казаха тогава, че кметовете разрешавали, нещо 

имало такова, ама тук няма описана цена, като няма цена значи не е законно. Благодаря.  
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Илиян Илиев – общинска администрация 
 Уважаеми господин Петров, по памет мога да Ви кажа, че вършината беше 2.50 на 

корен, а пък дървата за огрев, които са на корен, то е различен Ценоразпис. За този 

Ценоразпис става въпрос за добита дървесина, която е. Тук се калкулира цената на 

дървесината, цената на труда за добива на дървесината от временен склад. Не знам разбрахте 

ли ме. Този ценоразпис е за добита дървесина от горски територии. 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Моите въпроси също са към експерта. Първо да попитам какво значи технологична 

дървесина без да ми се смеете? И второ, искам да разбираме ли, че с тези 6 000 кубика 

кметовете на населени места могат да отидат директно да заявят, които са значително по-

ниски от заявените от търговските фирми дървесина за населението на кубик, вместо да 

ходят при частните фирми, както и практикуват и да купуват през тях с 15-20 лева по-скъпи 

дърва на кубик за населението. 

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Уважаемо г-жо Георгиева, ако може по второто питане веднага да Ви отговоря, още 

тази есен с едно писмо сме уведомили Директора на ДЛС колко кубика ще бъдат нужни за 

задоволяването на населението на селата, като всеки един кмет беше уведомен и писмено и 

устно и те си подадоха заявленията до общината какви количества ще бъдат нужни за 

даденото населено място. В случая как ще процедираме – дали списъка с хората, които 

желаят да си купят дърва, дали ще го входират в Общината или директно в ДЛС няма 

значение и всеки един кмет, ако се обърне към мен или към г-н Кмета мисля, че винаги не са 

оставали населени места без дървесина.  

 А за първото питане – какво значи технологична дървесина? Технологичната 

дървесина се добива от средната или от дребната дървесина и плътността и е малко по-

висока на нея, примерно дървата са регламентирани с коефициент на плътност 0.55, а 

технологичната дървесина не може да бъде с коефициент 0.60 по-малък. По принцип 

технологичната дървесина се използва примерно за нуждите на Свилоза Свищов я използват, 

за преработка на хартия също става  за огрев става. Просто е по-оформена дървесина. 

Благодаря.  

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Само искам да помоля г-н Веселинов, когато събере следващия път селските кметове 

да им обясни това, за да не тичат при търговските фирми и да купуват по-скъпи дърва за и 

без това бедните пенсионери на селата.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Никога не са разбрали, че има възможност да си купят директно, така ли?  

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Ами, не визирам никого, нищо лично, просто казвам, че масово се подават списъци 

към търговските фирми, където дървата са по-скъпи, а населението навсякъде е в трудно 

положение, малко или много. Не само по селата, в града също има такива хора, така че не 

конкретизирам изобщо имена, села и фирми. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси имаме ли по докладната? Не виждам. В такъв случай преминаваме към 

гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
  
Решението се приема ! 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 361                          
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  основание 
чл. 71, ал. 5, т. 3 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 
за ползване на дървесни и недървесни горски продукти,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 

собственост на Община Попово за 2018 г. 

 2. Определя обем на дървесина за календарната 2018 г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба на корен на физически лица, които не са 

търговци за лична употреба – без право на продажба, в размер на 1400 м³, разпределена както 

следва:   

 Широколистни гори: 

 Категория: средна строителна дървесина: 300 м³; 

 Категория: дребна строителна дървесина: 100 м³; 

 Категория: Дърва: 500 м³; 

 Категория: Вършина: 500 м³. 

 3. Определя обем на дървесина за календарната 2018 г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово, за продажба от временен склад на физически лица, които не 

са търговци за лична употреба – без право на продажба в размер на 6000 м³. 

 4. Определя обем на дървесина за календарната 2018 г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово, за продажба от временен склад на еднолични търговци и 

юридически лица в размер на 2000 м³. 

 

 Приложение: Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 

собственост на Община Попово за 2018 г. 

 
 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Попово.   
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия също подкрепя проекта за решение.     

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, проекта за решение по тази точка е следния:  
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На основание 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. 97 от 05.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 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 изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. 

Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както 

следва: 

§ 1. В чл.2 се създава нова т.8: 

„8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.“ 

 
§ 2. В чл.41: 

2.1 в ал.4 в текста преди т.1 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, 

определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни 

превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 

168/2013",“; 

 

2.2. в ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари“ се заличават; 

2.3. в ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават; 

 

2.4. в ал. 12 думите „превозни средства от категория L7e по Закона за движението по 

пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент 

(ЕС) № 168/2013“. 

 

§ 3. В  чл.63: 

3.1. в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с 

„БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е 

издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“; 

 

3.2. алинея 2 се изменя така: 

„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 

бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо 

внесената част, определена по следната формула: 

 

НВДТПП = ПДТПП х ОМ 

                      БМ 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е 

издадено разрешението; 

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 

данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници.“ 
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Заключителна разпоредба 
§ 4. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2018 г. 

 Имате думата за въпроси. Имате ли въпроси, всичко е изяснено в комисии. Който е 

съгласен с така предложения проект за решение да стане решения, моля да гласува. 

  

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
ЗА    -   28 
ПРОТИВ   -     0 

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

РЕШЕНИЕ № 362       
 

 
На основание 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. 97 от 05.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 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 изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. 

Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както 

следва: 

§ 1. В чл.2 се създава нова т.8: 

„8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.“ 

 
§ 2. В чл.41: 

2.1 в ал.4 в текста преди т.1 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, 

определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни 

превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 

168/2013",“; 

 

2.2. в ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари“ се заличават; 

2.3. в ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават; 

 

2.4. в ал. 12 думите „превозни средства от категория L7e по Закона за движението по 

пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент 

(ЕС) № 168/2013“. 

 

§ 3. В  чл.63: 

3.1. в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с 

„БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е 

издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“; 
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3.2. алинея 2 се изменя така: 

„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 

бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо 

внесената част, определена по следната формула: 

 

НВДТПП = ПДТПП х ОМ 

                      БМ 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е 

издадено разрешението; 

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 

данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници.“ 
 

Заключителна разпоредба 
§ 4. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2018 г. 

 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.07.2017 – 31.12.2017 година. 
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Тук нямаме становища на комисиите. Проекта за решение е следния: 

 

На основание чл 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 година. 

 

 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за 

периода 01.07.2017 – 31.12.2017 година. 

 

 

 Имате ли въпроси? Не виждам. Подлагам го на гласуване. Който е съгласен с това 

предложение за решение, моля да гласува. 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   28 
ПРОТИВ   -     0 

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

РЕШЕНИЕ № 363        
 

На основание чл 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 година. 

 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за 

периода 01.07.2017 – 31.12.2017 година. 

 
 
Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  
11. Промяна в състава и ръководството на Постоянна комисия. 
  Колеги, във връзка с тази точка аз ще Ви зачета, това което беше входирано при мен, 

но в почивката направихме едно бързо съвещание с Председателския съвет и стигнахме до 

единодушното решение, тъй като г-н Гущанов отсъства поради заболяване на тази сесия, аз 

предлагам и въобще Председателският съвет предлага да не разглеждаме в конкретика тази 

точка, всъщност тя няма как да не бъде разглеждана, но да не вземаме конкретно решение, 

тъй като е необходимо да чуем и неговото становище и най-вече мотиви и да го отложим за 

следващото заседание на ОбС, още повече, че тук имаме и нещо, което ще се наложи може 

би да гласуваме така или иначе в следващо и по-следващо заседание. Предполагам, че 

всички от  Вас сте запознати, че от петък миналата седмица влезе във сила, беше публикуван 

и утвърден един Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество. В общи линии тази комисия – шеста, която е постоянна комисия в 

ОбС престава да съществува най-малко в същия си вид, в който е до сега със същото 

наименование, тъй като вече няма комисия за предотвратяване конфликт на интереси. Тя 

става част от нов мега орган. Очакваме малко повече указания, така че предлагам да отложим 

решението по тази точка, а Заявлението от името на г-н Гущанов има следния вид: Уважаеми 

г-н Председател, с настоящото заявявам, че подавам оставка като председател на ПК 

„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Моля в тази връзка на основание на чл. 48 ал. 1 от Правилника за организация на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация да приемете 

пълномощията ми като председател на комисията за прекратени.  

  По принцип тази оставка не се гласува, но аз мисля, че там най-малко трябва да станат 

някакви преобразования, да чуем неговите мотиви защо е това и да имаме избор на нов 

председател, така че предлагам по тази точка решението да бъде: 

 

  Не взема решение по тази точка и отлага за следващи заседания.  
 
  Това е и становището на Председателския съвет. Имате ли някакви други мотиви или 

някакви други основания? Който е съгласен с това предложение за решение, моля да гласува: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   28 
ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -      0 
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Решението се приема единодушно! Благодаря Ви колеги.  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 364        
 

Поради отсъствие на подалия Заявление общински съветник и по предложение 
на Председателския съвет, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Не взема решение по тази точка и отлага за следващи заседания. 
 

 
Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12. Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по 
въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2018 
година. 
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

  Тъй като тя не беше входирана първоначално, но успя да влезе преди заседанието на 

пета комисия, така че давам думата на г-н Станчев, те я разгледаха в тяхната комисия, да 

изрази становището на комисията. 

Илиян Станчев -  общински съветник 
  Да, точно така е г-н Председател, вчера на нашето заседание с пет гласа ЗА подкрепя 

проекта за решение. Искам тук да внеса допълнителна яснота, понеже в първа точка по 

приемане на бюджета не участвах в дебатите, искам да обясня на колегите, по моя 

инициатива нашата постоянна комисия проведе три работни срещи с представители на 

спортни клубове. Бяха изслушани техните мнения, предложения и становища свързани с 

изработването на една бъдеща Наредба, с която да се определят критериите по които да се  

разпределя тази сума, така че на финала е Наредбата да бъде изработена. С представители на 

клубовете коментирахме, проведохме мисля, че три пъти една работна среща с техните 

предложения, виждания по въпроса за бъдещето и развитието на спорта, така че исках да 

внеса тази яснота. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Апел към всички общински съветници, който желае, при г-н Станчев е комисията, той 

я ръководи и ако има предложения конкретни по отношение на Наредбата за разпределение 

на средствата, тя ще бъде на качена на сайта може да се обърне към него. 

  Да се върнем на точката от дневния ред, който обсъждаме. Зачитам проекта за 

решение:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет гр. Попово освобождава Атанас Атанасов от длъжността Секретар на 

Консултативния съвет по въпросите на младежта. 

2. Общински съвет гр. Попово избира за секретар на  Общинския консултативен съвет 

Дарина Димитрова, директор на дирекция «Хуманитарни дейности». 

3. Общински съвет, гр. Попово приема Общински годишен план за младежта -2018 

година. 
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Приложение: Общински годишен план за младежта -2018 година. 

 
  Имате думата колеги. Наистина беше Ви раздадена малко късно, но тъй като имаме 

срокове, които трябваше да бъдат спазени, преценихме, че това нещо трябва да бъде 

раздадено на тази сесия и да бъде гласувано. Още повече, че Комисията по младежта и 

спорта успя да се запознае с нея и да даде своето становище. Имате думата? Г-жо Димитрова, 

заповядайте за пояснение. 

Дарина Димитрова – общинска администрация 
  Аз ще си позволя все пак, за да има информация комисията, която вчера все пак 

разгледа тази докладна да кажа, че вече имаме писмо. Тази сутрин то е при мен. С изходящ 

номер е от 22 януари. Това беше причината да изчакаме и наистина бяхме в една дилема, 

защото Закона го изисква до края на януари да се случи, но не беше започнала процедурата с 

указания, с аналитична справка, нали това са детайли. Така, че спокойно вече наистина. 

Можем да бъдем доволни, че ще бъдем една от малкото общини, които навреме ще го 

направим.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Получаваме сутринта указания и на обяд ще го приемем. 

Дарина Димитрова – общинска администрация 
  Самият план няма общо с аналитичната справка, това са неща, които касаят повече 

Бюрото по труда с тази справка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Добре, благодаря Ви, малко да разведрим обстановката. Г-н Петров, заповядайте. 

Драгомир Петров – общински съветник 
  Ами, аз мисля, че тя е доста обширна точката и сега не знам, г-н Станчев каза, че ще 

решават там някакви неща. Не трябва ли да бъде по обширно, защото тука тъй много 

сериозни неща има и мисля, че касаят много хора. Не знам как ще го решат 4 човека точно 

плана да го направят. Моето виждане е, че повече хора трябва да участват в обсъждането на 

плана.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Г-н Станчев коментираше друго. Тази Наредба, която ще бъде за разпределението на 

средствата, касаеща, това са малко по-различни неща от плана.  

Драгомир Петров – общински съветник 
  Ти за спортните клубове говориш, а пък аз мисля, че за тези неща тука има доста 

много хубаво за младежта и мисля, че, тоз ли е срока не можах да разбера, ами тогава да го 

приемаме в тоз вид, то няма време кога да го обсъждаме повече. Аз просто мисля, че трябва 

да се обсъди от повече хора, по-детайлно.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Г-н Петров, затова го дадохме на комисията, която е ресорна в това отношение. Те се 

запознаха с него, разгледаха го внимателно, изслушаха коментарите, които бяха направени и 

затова си позволихме да го внесем. Така, че мисля,че дори и в нормалния случай да беше 

входирана тази докладна, тя пак щеше да бъде разпределена на пета комисия, така че. Г-жо 

Димитрова, желаете ли нещо да кажете?  

Дарина Димитрова – общинска администрация 
  Това е рутинен план, който от осем години се приема. От осем години имаме 

Консултативен съвет, в който има представители на общинския съвет и аз не случайно 

замълчах, защото там са г-н Никола Джамбазов, г-жа Радияна Георгиева – те бяха, аз им 

благодаря, много активно се включиха. В резултат на техни наблюдения корекции 

направихме, така че това е консултативния орган. А иначе комисията, разбира се, че е тази, 

която ще го разгледа предварително. Само това искам да отбележа, че тези суми са 

определени така както ги виждате, но подлежи на промяна, пак с консултация със съвета. 

Така, че не се притеснявайте, има опит – вече осем години така работим. Колкото и да е 

малка сумата, дори и малко по-голяма, пък и наистина това не е единственото финансиране. 
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Димитър Димитров – общински съветник 
  Сега, аз тук забелязвам нещо, което мен ме озадачава в момента. Значи, освобождава 

г-н Атанасов, избираме за секретар г-жа Дарина Димитрова. Кой от двамата прави този 

общински годишен план за младежта за 2018 като ние сега освобождаваме единия, 

делегираме права на другия, кой го направи този план за да ни предложи сега да го приемем? 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Чухте, че има консултативен съвет. 

Димитър Димитров – общински съветник 
  Да, той не действаше явно тогава, след като г-н Атанасов, и не сме избрали, сега 

избираме г-жа Дарина Димитрова. А това е трябвало да се случи много преди, за да бъде 

всичко гладко и тя да си бъде секретар на този Консултативен съвет и да предложи тази 

програма. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Г-н Джамбазов, Вие сте член. Действащ или недействащ е този консултативен съвет? 

Имаше ли предложения. 

Дарина Димитрова – общинска администрация 
  Г-н Атанасов, целия понеделник работи за младежите на община Попово, макар и 

вече в качеството си на ОУ Водица отново, така че аз очаквах този въпрос. Приемайте, че 

съвместно като предложение и вече с Консултативния съвет в цялост.  

Никола Джамбазов – общински съветник 
  Точно така, както каза г-жа Димитрова, работата е свършена от Консултативния 

съвет. В момента използваме момента за да направим тази рутинна промяна на г-н Атанасов 

с г-жа Димитрова.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Благодаря, все пак всичко е както трябва, нали? Добре, благодаря Ви колеги. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Както винаги в нашата община всичко е както трябва на ръба на закона, ама. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Други въпроси? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването 

по тази точка е явно. Който е съгласен, моля да гласува. 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   28 
ПРОТИВ   -     0 

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

РЕШЕНИЕ № 364        
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет гр. Попово освобождава Атанас Атанасов от длъжността Секретар на 

Консултативния съвет по въпросите на младежта. 

2. Общински съвет гр. Попово избира за секретар на  Общинския консултативен съвет 

Дарина Димитрова, директор на дирекция «Хуманитарни дейности». 
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3. Общински съвет, гр. Попово приема Общински годишен план за младежта -2018 

година. 
 

Приложение: Общински годишен план за младежта -2018 година. 

 
 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 Няма постъпили към този момент. И преминаваме всъщност към част от ангажимента, 

който бяхме поели на предната сесия. Г-н Яков – управителя на МБАЛ Попово е тук при нас 

да го изслушаме за изразходване на средствата, които бяха приведени на МБАЛ Попово с 

наше решение за покриване задълженията на МБАЛ Попово. Г-н Яков, имате думата. 

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Добър ден на всички, уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, общински съветници, с 

Ваше решение от 21.12.2017 г. ни бяха приведени 1 880 080 лева и 13 ст. за погасяване на 

задължения към различните ни кредитори. На 22, тоест на другия ден ние приведохме към 

ФЕИ 271 824.84 лева, към Европейската банка за развитие 1 187 136.27 лева, към АСЕД банк 

359 592.12 лева и към ЧСИ 61 516.90. Тоест общата сума е 1 880 080.13 ст. Остава за 

разплащане през 2018 г. към АСЕД банк шест вноски по и към Европейската банка за 

развитие пет вноски, защото една сме превели от по 20 974.14 лева. Това е което имаме да 

плащаме още. Има някои лихви, които както разбрах от предните точки правят се договорки 

и явно ще ни бъдат приспаднати от банките, защото сме били изрядни и сме платили накуп 

такива големи суми. Това е към въпроса. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Тоест, всичко, което е получено на следващия ден е разплатено, както Вие казахте. 

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Да, до стотинка е разплатено. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Мисля, че това беше много важно тук да се чуе от всички, да се чуе от 

обществеността, че задължението на МБАЛ Попово е покрито спрямо санирането.  

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Така и така съм взел думата, може ли да Ви отнема още две минути само. Ние 

направихме протест преди една седмица. На основание  на Сдружението на Общинските 

болници, което взе решение. Общинските болници в страната са 150. Имаше много питания 

във фейсбук, дори така малко ни упрекнаха - ние значи дадохме толкова пари, а Вие 

стачкувате дори. Значи – първо протеста не беше срещу министър Ананиев, а този протест е 

да бъдем чути в цялата страна. Като пояснение и като малко аритметика. 2006 година, когато 

се въвеждат пътеките минималната работна заплата е 180 лева. Ние винаги сме изпълнявали 

– тези три отделения, които днеска са на територията на Попово между 85 и 90 хиляди лева 

като пътеки. Същевременно има изисквания колко лекари да бъдат, колко медицински 

сестри, колко санитарки и т. н. Ние този параметър го изпълняваме и до днес. Но, общия 

брой заплати, ФРЗ 2006 г. е бил някъде между 48 и 50 хиляди лева. А сме си изпълнявали 85 

или 87, колкото е било. Тоест оставали са 30-35 хиляди лева, с които да разплатим лекарства, 

консумативи, ел. енергия и т. н. Сега в момента заплатата три пъти скочи 510 лева е 

минималната. Персонала е същия, ние не можем да съкращаваме, защото няма как да 

изпълним пътеките, обема на работа е същия, тоест ние пак си изпълняваме 85-90 хиляди 

лева, но лекарствата скочиха 3 пъти, ел. енергията скочи със 60 % , ФРЗ скочи три пъти. Сега 

в момента нашият ФРЗ не сме го изчислили колко ще бъди към януари до стотинка, но ще 

бъде някъде над 100 хиляди лева. Разбирате ли в какъв колапс в момента е здравеопазването. 

Тоест, ние това, което се иска от нас като план за месеца го изпълняваме, а същевременно 

само за заплати на нас не ни стигат тези пари. Къде остава лекарства, къде остава 

консумативи и затова е протеста – да бъдем чути. Би трябвало пътеките, ако се работи по 
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тази схема на принципа на пътека би трябвало и те да скочат с 270 %, толкова да скочат три 

пъти, за да можем ние нормално да си изплащаме борчовете. Затова постоянно искаме 

средства от Вас, не за друго, и добре, че сте Вие като Община да помагате постоянно. И 

преди мен и след мен ще помагате сигурно на поповската болница, защото без нея не само не 

бива, а не може такава община да съществува. Така, че трябва да се оправят нещата и Вие 

също като Общински съвет трябва да настоявате пред държавата, както и депутатите всички 

да се промени начина на заплащане на труда в здравеопазването. Това е, което исках да Ви 

кажа. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Яков. Г-н Димитров, уточняващ въпрос ли? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Да, имам един уточняващ въпрос. Тези 100 хиляди, които казахте, цитирахте, това 

само за трите отделения в Попово ли става въпрос? Защото така както ни говорите ми се 

струва, че не сте управител на другите три отделения в Търговище, които са. Цитирате неща, 

които са се случвали през 2006 г. за поповската болница, като обаче идеята за разкриването 

на трите отделения в Търговище беше нали точно тази, за да се достигат някакви лимити и да 

се прави нещо. Вие сега говорите само за трите отделения в Попово, което на мен ми 

прозвуча много странно. Не знам даже, не съм ходил в Търговище, но утре ще бъда в 

Търговище да видя сложихте ли табелата на МБАЛ ПОПОВО. 

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Заповядайте по всяко време. Може ли да отговоря. Искам да направя съпоставка какви 

са различията във ФРЗ, затова посочих само поповските отделения, защото те са 

съществували през 2006 г., когато не са били отделенията в Търговище. В момента с 

разкриването на новите три отделения, които покриват абсолютно всички разходи за 

лекарства и това, защото пътеките са малко по-скъпи. Остава и по някой лев, но това са 1000, 

2000 лева за цялата болница да покрием малко и за разходите за лекарства. И затова напълно 

не са ни затворили … и Софарма, с които основно работим. Това е, което искам да Ви кажа, 

за да може да се направи съпоставка на минималната заплата г-н Кънев, а не защото не 

работи. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 А, г-н Яков, можете ли да кажете към този момент обема общо на болницата, на 

МБАЛ Попово какъв е като пътеки, като приходи от пътеки.  

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Значи плана беше към декември месец 198 хиляди, изпълнени към 207 хиляди, тоест 

преизпълняваме това, което ни се иска. ФРЗ примерно, ако е 60 хиляди лева за Търговище и 

97 хиляди лева за Попово, тоест ние покриваме с това. И покриваме и разходите за част от 

лекарствата, но не можем да покрием старите разходи.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, все пак скока от 80 хиляди, мисля, че беше преди Търговище, на 207 си 

е доста сериозен. 

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Дори да се борим да завишим обемите на около 250 хиляди, подали сме ги в София, 

говоря за месечно и над 3 милиона искаме годишен обем, това е благодарение на шестте 

отделения, не само на едно. Борим се да оцеляваме. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да, между другото, тук трябва да коментираме и нещо друго. Не знам колко следите, 

излезе решение на ВАС по жалба на над лимитните дейности, че не може да има лимити по 

принцип и всички, които са орязани на базата на лимити могат да си ги търсят и със задна 

дата тези неща. 

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Така е. Значи в момента се водят преговори дали Здравна каса за миналата година, 

специално за 2017 ще ни разплати над лимитните, защото МБАЛ Попово като всички 
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останали болници, също има над лимит. И за трите години имаме над лимит някъде малко 

по-малко от 80 хиляди лева, които ще си ги търсим разбира се, защото те са изстрадани и г-

жа Колева може да каже как не стигат за заплати и т. н. Но, това е, в днешно време ще си ги 

искаме. А може и 2017, ако ни ги дадат без дела ще бъде още по-добре. Ще търсим по 

съдебен път за 2016 и 2015 г.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Яков. Имаме ли други въпроси към управителя на МБАЛ Попово?  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами, преди няколко дни излезе едно намерение на МЗ за приемане на оздравителен 

план на определени болници. Бяха цитирани тези болници. По памет цитирам – Свищов и 

това, което ми направи впечатление е, че в този оздравителен план е включена и болницата в 

Омуртаг. И по този повод искам да попитам защо болницата в Попово, правени ли са 

някакви постъпки и защо, ако не са правени, защо не са правени и защо не е включена в този 

оздравителен план? Не знам дали г-н Яков е запознат с това нещо, но омуртажката болница 

излезе, и в медиите излезе, че е включена в този оздравителен план и намеренията на МЗ да 

финансира тези болници.  

Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 Благодаря Ви за този въпрос и още веднъж искам да благодаря на Вас, като общински 

съветници и на г-н Кмета, че ние не попадаме в тези 12 болници, като омуртажката 

примерно, които са с толкова милиона. Значи преди няколко години на омуртажката болница 

по някаква програма и приведоха 4 милиона и шестотин хиляди и тя е с чисто ново 

оборудване и въпреки това днес е пред умиране трябва да Ви кажа. Тя дължи огромни суми и 

за заплати и за лекарства. И за това тези 12 болници може би, макар, че не съм сигурен, 

макар че има такова намерение от министър Ананиев да ги субсидират по някакъв начин, но 

първата точка беше да бъдат преструктурирани. И много от тях може би ще станат ДКЦ-та. 

Тоест, ще станат поликлиники с две три легла вътре, което не е приемливо за едно 50 

хилядно население да имаш само ДКЦ и да ходите и да търсите в Търговище или в Шумен, 

или на където и да е друго място. Правим постъпки в момента по някаква програма не заради 

това, защото ние не сме толкова зле, колкото другите болници пак благодарение на Вас, но 

правим други постъпки. Ние сме може би първата болница, която е преструктурирана в 

България, както иска министър Ананиев. Значи, ние без някой да ни казва ние сме открили 

още три отделения, тоест ние сме преструктурирани и аз търся връзки и възможности по 

някакви други схеми да бъдем финансирани, да бъдем подпомогнати, защото сме извършили 

исканията, тоест сме изпълнили исканията на МЗ, но това е друга тема, тези средства са за 

подпомагане на умиращи болници. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, ако няма други въпроси по тази тема да благодарим на г-н Яков. От тук 

нататък давам думата на д-р Веселинов за няколко уточнения, които трябва да бъдат 

направени. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Уважаеми общински съветници, искам да Ви информирам, че в месеца който мина и 

нямаше заседания бях в Разград на гласуванията на ВиК Асоциацията. Там при прегласуване 

в Община Разград, или ОбС Разград ние бяхме освободени от ВиК Асоциацията заедно с 

Опака. Но какъв беше сюрприза, който управителя тогава на ВиК Разград поднесе. Знаете, че 

система Дунав основно захранва Попово и капацитета, натовареността на Система Дунав 

зависи основно от Попово. Той показа писмо, което е внесъл в МРР, тъй като Система Дунав, 

разходите и издръжката се поема от ВиК Разград и Система Дунав е на загуба. Неговото 

предложение към Министерството беше да му позволят Система Дунав да излезе, да бъде 

стопирана, да не бъде експлоатирана, а по-нататък едва ли не Попово и селата, които са 

включени към система Дунав да си търсят вода. Това ме направо възмути, аз наистина два 

дена не можех да се побера в кожата и го споделих с хора, от които зависи, но искам тук да 

разсъждавам по един начин, който наистина Областния управител и колегата Дарин 
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Димитров веднага се разтърчаха, защото те имат интерес ние да сме във ВиК Асоциация 

Търговище. С г-н Николай Николов правихме сметки какво можем при тази ситуация да 

излезем с двата сондажа. И си спомних наистина, че Вальо Витанов и д-р Колева бяха с 

големи резерви като гласувахме тук да излизаме. Според мен ние малко прибързахме с това 

решение. Веднага Областния и Дарин Димитров, колегата в разговор с Министъра без да ги 

карам му повлияха на вземането на решение и Министъра и зам. министъра Малина 

Крумова, която отговаря по въпросите извикаха Управителя на ВиК Разград. Сега, какво са 

го мъмрили за изказванията и предложенията те си знаят. Кой, кого е заплашвал, който е 

назначаем, той е заплашения, но това за сега се разминава. Но, аз Ви питам не взехме ли пак 

прибързано решение, защото кмета си е кмет до мандата, Вие също сте съветници до 

мандата. Ние няма ли да обречем,  включително и Областен управител, включително и 

Министър и Зам. Министър, утре, ако си отидат и в момента ни гарантират някакво 

спокойствие, ние няма да обречем с друго Правителство и друга икономическа конюнктура и 

интереси Попово на безводие и да търсим решение по начини, които не ни се връзва баланса. 

Пуснах заповед и в момента комисия работи, въпреки всичко за изход при евентуална такава 

ситуация. Чакам до един месец доклада на тази комисия за включване на двата сондажа, ако 

ще ни струва не знам. Трябва пак да го преживеем. Лошо е, че Система Мали Лом не работи 

и е спряна. Селата, които са по посока Разград и в момента са в подпомагане на 

водоподаването пак от Система Дунав също би трябвало да мислим и за тях. Бях длъжен да 

споделя това мое опасение. Резултата от  комисията и изследванията, и предложенията ще 

Ви бъдат известени след като са готови. Това по първия въпрос. 

 На 11, те съвпаднаха двете заседания, на 11 януари имаше и аз не можах да отида, 

отиде инж. Николов, в Търговище на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

на регион Търговище. Тъй като ние знаем още от времето на Красимир Мирев, разправяме се 

на приливи и отливи, лека полека клетката в Търговище в Регионалното депо се запълва. 

Сега прогнозата е дали и август ще бъде напълно използван капацитета и, или в края на 

годината, аз не мога да съм конкретен, но колегите и Управителите на депото твърдят, че в 

август месец депото ще бъде запълнено. В момента няма нищо предприето по отношение 

строителството, разширяване на депото. Ние се принудихме в едно депо, което го имахме за 

30-40 години напред вместимост да се откажем, вместо да го ремонтираме и да създадем 

условия и по евтино разбира се за сметосъбирането и данък смет, принудихме се да се 

откажем от нашето депо и не по наше желание бяхме разпределени от Министерството на 

околната среда към депото в Търговище. Вижте какво беше предложението на това заседание 

за решение. Община Търговище, като собственик на депо спира приемането на отпадъците 

от Община Попово, считано от 1-ви трети тази година, значи само след един месец до 

предоставяне на документ …тъй, тъй, тъй. С една дума Попово, гледайте си работата. А ние 

къде да отидем? Започнахме едни разговори, разбира се колегата и ръководителя на 

регионалното депо, тъй като не подписа инж. Николов това решение стигнахме до нещо, 

което вече може да се подпише и предоставя и на Попово интереса да ползва сметището в 

Търговище. Община Търговище като собственик на депо да кандидатства с проект по 

различни програми ПУДОС, с натрупани средства от отчисления за отпускане също на 

допълнителни финансови средства в държавата за последващо изграждане на нова клетка в 

регионалното депо. Община Търговище и Попово се ангажират самостоятелно да подадат 

искания до други регионални сдружения за управление на отпадъците за депониране на 

генерираните смесени битови отпадъци от съответните общини. Това вече го подписах. Това 

ни дава една сигурност заедно с колегата Дарин Димитров да търсим решение за 

финансиране на допълнителна клетка в Търговище. Но, сами знаете в България стана 

напрежение първо в Пазарджик, Гоце Делчев, Благоевград и разпределяха при невъзможност 

в техните регионални депа на големи разстояния да се извозват отпадъците. Аз предложих да 

бъда на разговора със зам. министър Кънчев, колегата наистина отиде в Министерство на 

екологията и водите. Предложението на зам.министър Кънчев е двамата да отидем да се 

договорим с депото в Разград като най-близко след изчакване капацитета в Търговище. Да 
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почнем Търговище и Попово да возим в Разград. Разград на наши изследвания е също на 

такова състояние като Търговище. Това значи, че на нас ОбС, Кмета в Разград ще ни откаже. 

Ние сме пред невъзможност да решим въпроса за възстановяване експлоатацията на нашето 

сметище в Горица. Остава да се молим на Шумен. Шумен е тук, от Попово до Шумен можете 

да си представите какво ще бъде за данъкоплатеца или пък Русе. Ако за Търговище да кажем 

Шумен е по-приемливо, за Попово не е. Има едно предложение от зам. министъра да отиде 

Людмил Веселинов да приказва с кмета на Бяла, защото евентуално август, септември в най-

добрия случай сметището в гр. Бяла щяло да бъде готово. Да си хвърляме отпадъците там.  

За сега разговорите са на това ниво. Само за един месец – два удара. Единия с 

опасения, другия с реална възможност да не можем да решим проблема в близките месеци за 

сметосъбирането. Аз бях длъжен да Ви кажа какво се получава, за да не сме изненадани утре 

и да не е само кмета и администрацията виновни за бездействието. Ние сме зависими и от 

нормативните документи, които са подписани от Правителството за сметосъбирането. Вярно 

е, разрешиха на Антоново да си експлоатират тяхното сметище. Политическо ли беше, какво 

беше тогава по времето на Джевджет Чакъров, но на нас не ни разрешиха и това подлага 

гражданите на община Попово в бъдеще, въпреки че не сме гласували промяна на такса смет 

в една неизвестност по отношение на събирането на битовия отпадък.  

Междувременно приключи и процедурата, която бяхме направили – обществена 

поръчка за една година за събирането на отпъдъци. Отново същата фирма печели и от 

февруари месец започва да изпълнява обществената поръчка за сметосъбирането в Община 

Попово. Намерението ни е да съкратим големия разход, който според специалистите ние 

даваме на чужда фирма и да се опитаме от следващата година 2019 да започнем със 

собствени сили ние да си осъществяваме сметосъбирането с всички рискове от тук нататък. 

Ние нямаме контейнери, нямаме техника, бобрите за събиране. Имаме някаква уговорка, че 

на остатъчна стойност ще предявим иск, разбира се и с Ваше решение да закупим 

контейнери и техника за експлоатация на 2019 г. За сега това е по сметосъбирането.  

Още веднъж бях длъжен да Ви кажа какво се получава в тези две области В и К и 

сметосъбиране на територията на Община Попово. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на д-р Веселинов. Доста тревожни факти се натрупват. Наистина 

решенията по тях въобще няма да са лесни. И аз имам много въпроси, но не знам кой може 

да ми отговори на тях. Както и да е. Ще ги задаваме в последствие.  

Това беше важно да го знаете колеги. Ако Вие нямате нещо друго с това се изчерпва 

дневния ред на днешното заседание.  

 Закривам двадесет и осмото заседание на ОбС Попово. Благодаря Ви за работата !  
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