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ПРОТОКОЛ    № 38 
 

  
 
 
Днес, 20.12.2018 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ТРИДЕСЕТ и ОСМОТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.05 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Моля за проверка на кворума.  

Уважаеми колеги, добре дошли, днес на Игнажден, на заседанието на ОбС 
ТРИДЕСЕТ и ОСМО по ред. Имаме кворум. 29 сме към момента, така че позволете ми да 
открия тридесет и осмото заседание на ОбС Попово.  
 На заседанието присъства кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, директор на 
Дирекция ФСДУС Мариан Маринов, Георги Пенчев – експерт финанси, Йорданка Георгиева 
– началник отдел Европроекти, директора на предприятието за озеленяване е тук и имаме 
представител на гражданството, която в края на заседанието ще ни запознае с някаква нейна 
идея.   

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 8 
точки. Господин Димитров, в каква връзка, слушам Ви. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Господин Председател, искам да Ви помоля, ако прецените да почетем с едноминутно 
мълчание, нашия колега два мандата общински съветник Никола Петков Рацов. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, колеги, моля с едноминутно мълчание да почетем г-н Рацов.  
 Благодаря Ви, колеги. 
 Имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 8 точки. Раздаден ви е 
нов вариант на Докладната записка по т. 1 която касае  Актуализация на бюджета и 
Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 год. и на План-сметката на Общинско 
предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово" 
за 2018 г. Мисля, че комисиите са я разглеждали в новия вариант.  
 В законовия срок постъпиха още две докладни записки от кмета на Общината д-р 
Веселинов Относно : Одобряване на план-сметките за средства необходими за 
сметосъбиране съответно: за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи  и за 34 села в Община 
Попово за 2019 г., съгласно Закона за местни данъци и такси.  
И другата допълнителна докладна е относно: Одобряване на годишния отчет на Кмета на 
Община Попово за осъществяваната концесионна дейност и изпълнението на концесионните 
договори през 2017 г. 

Предлагам тези две точки да влязат като точки  7 и 8  в Дневния ред. 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 



 

 
 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     29 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
Предложението се приема единодушно.  

 
 Предлагам на Вашето внимание Проекта за Дневен ред по който ще протече днешното 
заседание:  
 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 
год. и на План-сметката на Общинско предприятие "Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при община Попово" за 2018 г. 
 
2.Увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за 2019 г. на Общинско 
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“. 
 
3.Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и 
училищно образование). 

 
4.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Попово. 
 
5.Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността 
на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство 
при Община Попово“. 
 
6.Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет гр. Попово 
 
7. Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: за 
гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи  и за 34 села в Община Попово за 2019 г., 
съгласно Закона за местни данъци и такси.  
 
8. Одобряване на годишния отчет на Кмета на Община Попово за осъществяваната 
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 г. 
 
9. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
 Колеги, който е съгласен с така прочетения Дневния ред да бъде Дневен ред за 
днешното заседание, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     29 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 



 

 
 

Дневния ред се приема. 
 

Преминаваме към работа по първа точка. 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 
год. и на План-сметката на Общинско предприятие "Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при община Попово" за 2018 г. 

Становище имат всички постоянни комисии. 
Думата има за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 18-ти в пълен състав. Участие в 
заседанието взеха и представители на общинска администрация. Новия вариант на 
докладната записка стигна при нас някъде 5 минути преди провеждане на заседанието. С три 
гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя предложението за решение.  
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 
 Нашата комисия на  редовно заседание на нашата комисия  на 17 понеделник. от 13 
часа, в пълен състав,  с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане 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 на редовно заседание на 18.12  от 16 часа заседава в не пълен състав 
– трима члена и съответно  с три гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Тук е местото да съобщя, че нашата комисия вместо в 16 часа започна заседание в 17 
часа, тъй като не можех да присъствам в 16. Обадих се да предупредя преди това. Искам да 
се извиня и да благодаря на общинските съветници, които присъстваха. Благодаря и се 
извинявам също на общинския съветник, който не присъства. Също така искам да се извиня 
и да благодаря и на всички служители от администрацията, които бяха така добри да останат 
един час по-късно и да отговарят на всички въпроси, които им зададохме. И така в тричленен 
състав с два гласа ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, нула ПРОТИВ приемаме проекта за решение 
да стане решение. Благодаря Ви, г-н Председател.  
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 четири гласа ЗА и един  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта да стане решение.    
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта по тази точка има следния вид: 
 

На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 



 

 
 

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

РЕШИ 
 

1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2018 г. 
съгласно Приложение №1; 

2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2018 г. съгласно 
Приложение №2; 

3. Приема актуализирана План-сметка на Общинско предприятие "Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово" за 2018 г. съгласно 
Приложение №3; 

4. Включва в Инвестиционната програма на Община Попово: 
 за дейност 759 „Други дейности по културата“, §52-19 „Придобиване на други 

ДМА“с източник на финансиране собствени бюджетни средства, следната 
новогодишна украса: 

-Дядо Коледа- 5 000 лв.; 
-Снежанка- 4 000 лв. 

 за дейност 622 "Озеленяване", §53-01 “Придобиване на програмни продукти и 
лицензи за програмни продукти“ сумата от  520 лв. 

5. Изменя се в Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 г. обект 
„Изграждане на паркинг в ПИ 57649.503.2398 в кв. 117 гр. Попово, в т.ч.: СМР: 142 072, 
авторски надзор - 1 200 лв. и строителен надзор: 2 400 лв.“ от §51-00 „Основен ремонт на 
дълготрайни материални активи“ да се отнесе на §52-06 „Изграждане на инфраструктурни 
обекти“.  
 6. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи 
бюджета на общината за 2018 година. 

 
 Колеги, имате думата за въпроси, мнения, становиша по докладната. Имаме ли 
въпроси, не виждам, всичко е изяснено в комисиите. В такъв случай преминаваме към 
гласуване по точка първа.   
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
  

1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 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   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 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. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА         -        23 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      6 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 471               

 
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 

ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
Попово,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2018 г. 
съгласно Приложение №1; 

2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2018 г. съгласно 
Приложение №2; 

3. Приема актуализирана План-сметка на Общинско предприятие "Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово" за 2018 г. съгласно 
Приложение №3; 

4. Включва в Инвестиционната програма на Община Попово: 
 за дейност 759 „Други дейности по културата“, §52-19 „Придобиване на други 

ДМА“с източник на финансиране собствени бюджетни средства, следната 
новогодишна украса: 

-Дядо Коледа- 5 000 лв.; 
-Снежанка- 4 000 лв. 

 за дейност 622 "Озеленяване", §53-01 “Придобиване на програмни продукти и 
лицензи за програмни продукти“ сумата от  520 лв. 

5. Изменя се в Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 г. обект 
„Изграждане на паркинг в ПИ 57649.503.2398 в кв. 117 гр. Попово, в т.ч.: СМР: 142 072, 
авторски надзор - 1 200 лв. и строителен надзор: 2 400 лв.“ от §51-00 „Основен ремонт на 
дълготрайни материални активи“ да се отнесе на §52-06 „Изграждане на инфраструктурни 
обекти“.  
 6. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи 
бюджета на общината за 2018 година. 
 



 

 
 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за 2019 г. на Общинско 
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“. 

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 по подкрепя проекта за решение да стане 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  подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник  
 Нашата комисия,  с два гласа ЗА и едни ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение. Благодаря Ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка е в следния вид:  
 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 
чл. 5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от 
Закон за публичните финанси,,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1.Одобрява, считано от 01.01.2019г., разкриването на 2 работни места в Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 

2.Одобрява, разкриването на 8 работни места на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви април до 31-ви 
октомври; 

3.Одобрява, считано от 01.01.2019г., Приложение към чл. 5 от Правилник за 
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство”, съгласно  Приложение № 1; 
 4.Одобрява план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2019г., съгласно Приложение 
№ 2. 
 

Имате думата колеги. Въпроси, предложения, мнения? Г-н Петров, заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Въпроса ми е във връзка с точката, то е едно предложение може би. Това идва от част 
от кметовете в селата, където съм се срещал скоро. Имат предложение в летния период, не 
може ли да се отпуска, сега гледам щото се увеличават и хората, които ще ги има, да помагат 
нали работата в общината, почистването явно. Може ли да има тази група, която подстригва 
тревите през лятото, да имат някакъв график по един ден на месеца да помага и в селата за да 
може да не се получават едни големи там трънаци и т.н. Знам, че има в някои от кметствата 
по един човек отпуснат, но явно е недостатъчен, щом ми казаха да задам тоз въпрос. Има 
такова предложение, от тях идва по-конкретно. Тая група да им помага в силните периоди, 
когато са дъждовете да може да им се помага. Пък може и в зимния период не знам, когато 
има повече сняг, да има помощ от общината. Тия хора сега увеличаваме нали бройката. 



 

 
 

Значи има ли възможност да помагат тия хора в летния период или в зимния когато се 
налага.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Петров, това предложение ли беше или въпрос, аз нищо не разбрах? Предложение 
или въпрос? 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Използвам, че разглеждаме тая точка с увеличаване бройката на хората и  искам да 
задам тоя въпрос, той не е от мен, а от кметовете в селата. Те ми казват така: ами в летния 
период сме затънали в работа и не можем да почистваме улиците така от тревите и тая група, 
която е в града и подстригва тревите, възможно ли е да се направи график в летния период 
по един път в месеца да помага на тях?  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Един път в месеца – ние сме 34 населени места. Добре. Г-н Дончев.  
Дончо Дончев – общински съветник 
 Аз искам да попитам също, нали има такива регулярни срещи с кметовете в общината, 
защо там не е поставен този въпрос? И от къде сега идва подобно питане, и кои са тези 
кметове, които са поставили този въпрос? А не са го направили на регулярните срещи на 
деня на кмета, поправете ме, ако греша? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Дончев. Д-р Георгиев, заповядайте. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Аз искам да задам един такъв доуточняващ въпрос. В план-сметката, която виждаме 
на последната страница, тук на гърба пише численост 43. Обаче при разпределението, може 
би е техническа грешка – първо и четвърто тримесечие – 51. Може би това е техническа 
грешка и ако е техническа грешка да се оправи. Защото 8 се увеличават от първи април.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Маринов, Вие ли ще отговорите на този въпрос?  
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Ами, служителите са назначени до 31 октомври, което влиза в последното тримесечие 
на годината. Може би е трябвало да разделим последното тримесечие на трите месеца. А 
бройките са до 31 октомври и затова са записани 51 бройти. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Наистина в обобщеното всичко по план за 2019 пише 43, а за всичките други 
тримесечия пише 51. Има някакво разминаване. Може би трябва да бъде доуточнено това 
като бройка, има такова разминаване, аз също го виждам.  
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС при Община Попово 
 В първото тримесечие ще бъде 43, а в останалите ще се води 51.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така е логично да бъде, защото допълнителните бройки ще бъдат назначени от април 
месец. Това означава, че ние трябва да поправим в първо тримесечие да си бъде 43. Колеги, 
поправете го в табличния вид. Добре. Благодаря на д-р Георгиев за този въпрос.  
 Д-р Веселинов иска думата. Заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 На първия въпрос. Ами да, на тези месечни срещи с кметовете и в индивидуални 
разговори решаваме проблема според ситуацията, но мога да Ви кажа, че от различните 
програми по Временна заетост ние разделяме хората 50 на 50. И е такава практиката, 
числеността 50 % да остава в града и 50 % кметовете от селата да дават за тези програми 
хора, които после използват за комунални дейности. Някъде си има дежурни с години вече 
наложили се хора, които работят по окосяването и благоприличния вид на населените места 
с храсторезите, които подменяме и ремонтираме на всяко населено място.  
 Сега, Йорданка Георгиева, колко още имаме допълнително към проекта? 
Йорданка Георгиева – ръководител звено „Европейски програми и проекти“ 



 

 
 

 27 предстои да бъдат назначени от януари. Осигурено им е възнаграждението за 
период от 12 месеца.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 27. Така, че правим възможно да назначаваме и по селата по тези различни програми, 
но проблема е друг. Проблема е, че в селата не останаха хора, които да са във физическа 
годност и в същия момент да отговарят на изискванията на Бюрото по труда и да заемат тези 
места. Има хора, които не могат да вършат тази дейност и се налага от някое село да 
прехвърляме в друго село, сега няма да давам примери, хора, които са способни да вършат 
тази работа от по-големите към по-малките села.  
 Допълнително там, където има нужда назначаваме, и има такива хора, на граждански 
договор за два, три, четири месеца в зависимост от работата, хора, които са в помощ. Е 
случвало се е да изпращаме и такава помощ от групата, която е в Попово. Но това не бива да 
бъде практика – от една страна демотивира местните кметове и кметски наместници всичко 
да им върши някой от вън и второ – хората, които са останали тук все пак отговарят за града, 
пък и това един път в месеца все пак звучи нереално. Случвало се е, пак казвам да помагаме 
с някои от хората в Попово, особено по поддържане на четвъртокласната пътна мрежа, на 
надвиснали клони, на банкетите и т. н.  
 Но, хайде да оставим този въпрос да го решаваме ние кметовете, да не се драматизира 
толкова, не зная кой кмет се е оплакал, пък и не зная дали тоя кмет е искал при мен помощ за 
селото. Има такива кметове, които си играят шах или карти и после някой трябва да им 
върши работата. Няма да ги цитирам, но имам и такива случаи. Това е.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов. Г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Вземам повод от думите на д-р Веселинов и не ми става ясно сега ние в тази докладна 
както е записано – 8 работни места със срок на действие от 1-ви април до 31-ви октомври 
необходими за поддържане на тревни площи и храстова растителност (косене на трева и 
храсти) в кметства и кметски наместничества в Община Попово. 
 Сега д-р Веселинов каза, че тези хора ще бъдат в Попово. Аз разбирам, че това е 
група, която както каза колегата Петров искането на кметовете, ние даваме съгласие за 
разкриването на 8 работни места, които да поддържат, изрично е записано – кметства и 
кметски намесничества. Какво правиме не ми е ясно. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Защо не ме оставите да си гледам моята кметска работа с кметовете и кметските 
наместници, а започвате да дърпате. Вие станахте много активни да ходите по селата сега 
пред изборно ще бъде и следващата година. Какво искате от Кмета в момента да Ви обещае. 
Аз не мога да Ви разбера. Записано е така за да имаме възможност да регулираме тези 
процеси по селата и в града. Какво искате от мене да Ви обещая? Да, това си е оперативна, 
ежедневна работа от април месец до октомври. Не я върши никой друг. Вършат я кметовете 
и звеното социалното и аз, не виждам някакъв проблем.  
Димитър Димитров – общински съветник 
………………..Ковачевец………/общинският съветник не говори на микрофон/……………. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, да се съсредоточим върху работата. Г-н Витанов беше пръв, после г-жа 
Георгиева.  
Валентин Витанов – общински съветник 
 Само искам да поясня, имаме още потенциал да се занимаваме с обработка на храсти 
и други неща. Значи всяка година се правят регионални програми, извън този проект, който е 
в момента. На областно ниво се прави това и винаги задължително има човек в селата, така 
че това също ще се използва за покриване поне 10 месеца.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Витанов. Г-жо Георгиева, заповядайте. 



 

 
 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Така, поразсърдихме се малко сутринта. Заиграхме се пак на управляващи и на 
опозиция, но аз искам да Ви кажа, че върху тази проблематика аз обърнах внимание преди 
три години в началото на нашия мандат  като общински съветници. Тогава го разисквахме 
този въпрос не пред изборно, а беше след изборно. И тогава имах уверението на д-р 
Веселинов, че ще бъде създадена мобилна група, която да отговаря точно за тези нужди, 
които в момента се изтъкват тук от колегите. Това не беше направено, може би беше 
забравено във времето, може би не е имало възможност, не знам защо. Наистина 
проблематиката по селата е голяма, аз съм говорила не веднъж по този въпрос. Както каза д-
р Веселинов те обезлюдяват и все по-малко хора се грижат за прилежащите площи към 
домовете им, но това не е повод да се оправдаваме, а наистина трябва да се вземат едни по-
сериозни мерки. 
 Вярно е, че има хора по селата, аз като човек, който живее на село, мога да кажа, че те 
работят. Виждам, че работят, но те наистина в летния период, в пролетния период не 
успяват. Успяват по главните улици и където е център, където е най-важно. Има прилежащи 
улички в селата, които лятно време две коли не могат да се разминат, защото от двете страни 
са обрасли с дървета и храсти. Проблема е сериозен, тука е дълго да го разискваме, но 
наистина трябва да се обърне внимание, има много и дървета, които трябва да бъдат 
отстранени от уличните тротоари и платна. Не говоря за конкретно село, не съм говорила с 
никой кмет, казвам това което виждам, когато гостувам на приятели и в населеното място, в 
което живея. Благодаря.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-жа Георгиева. Ние в тази връзка увеличаваме числеността. По принцип 
решаваме проблема. Сега конкретно не мисля, че трябва да влезем в кое село, колко трябва 
да правим увеличение, нека да оставим оперативното ръководство на Кмета и на 
администрацията. Предполагам, че вземат предвид забележките, които направихте, но да не 
решаваме това сега тук в кое село колко хора да бъдат назначени.  
 Имаме ли други въпроси, касаещи докладната принципно? Имаме ли? Нямаме.  
 В такъв случай гласуваме по тази точка. Гласуването е явно. Който е съгласен с 
предложението по тази точка, моля да гласува.  
 
Гласуваме ЗА: 
 
   ЗА         -        29 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 472                    
 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 
чл. 5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от 
Закон за публичните финанси,,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1.Одобрява, считано от 01.01.2019г., разкриването на 2 работни места в Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 



 

 
 

2.Одобрява, разкриването на 8 работни места на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви април до 31-ви 
октомври; 

3.Одобрява, считано от 01.01.2019г., Приложение към чл. 5 от Правилник за 
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство”, съгласно  Приложение № 1; 
 4.Одобрява план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2019г., съгласно Приложение 
№ 2. 
 
 
Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и 
училищно образование). 

Думата има за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 

С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя докладната записка. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Лешков. Заповядайте г-н Станчев. 
Илиян Станчев – общински съветник 
 Нашата комисия също с пет гласа ЗА, единодушно подкрепя проекта за решение.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ще Ви зачета проекта за решение по тази точка, а той има следния вид: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО,  

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно 
образование). 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави приетия по т. 1 Анализ на Областния 
управител, в срок до 31.12. 2018 г. 

 
Имате думата, колеги. Въпроси? Имаме ли въпроси? Нямаме. Анализа е направен, 

разгледан е. В такъв случай преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването и по тази 
точка е явно. Който е съгласен, моля да гласува: 

 
Гласуваме ЗА: 

ЗА         -        29 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 



 

 
 

РЕШЕНИЕ № 473               
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО,  

Общинският съвет 

РЕШИ 
 
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно 
образование). 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави приетия по т. 1 Анализ на Областния 
управител, в срок до 31.12. 2018 г. 

 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Попово. 
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  подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник  
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Благодаря Ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. Проекта за решение има следния вид: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §39 от ПЗР 
на ЗИД на ЗКПО, с който се изменя и допълва ЗМДТ (изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 
27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 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.7, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и 
самостоятелни обекти в сгради“. 
 
§ 2. В чл.9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“. 
 
§ 3. Чл.15 се изменя така: 
„Чл.15. Данъкът върху недвижимите имоти е в размер на: 
1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т.2, в размер на 2 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; 
2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно 
образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на 



 

 
 

техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., 
които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са 
отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за 
туризма, както следва: 

а) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в 
балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално 
значение, включени в списъка по т. 2; 

б) 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в 
списъка по т. 2, извън тези по буква „а“.“ 
 
§4. В чл.19 се създава ал.3: 
„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията 
по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от 
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“ 
 
§5. Чл.20 се заличава. 
 
§6. В чл.37: 
6.1. в ал.2 се заличават думите „а в останалите случаи -  в двумесечен срок от получаване на 
имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и 
такси.“; 
6.2. ал.3 се отменя. 
 
§7. В Приложение № 2 към чл. 56 т.21 се отменя. 
 
 

Заключителна разпоредба 
 

§8. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2019 г. 
 
 Колеги, както знаете, това е синхронизация на Закона за местни данъци и такси, който 
трябва да бъде направен с нашите данъци местни тук, така че имате думата за въпроси. 
Имаме ли въпроси по тази точка? Нямаме. Така че преминаваме към гласуване. 
 Г-н Петров, не бяхте вдигнали ръка със сигурност, когато попитах. Заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Ами, това е гореща тема с данъците и е актуална за жителите на общината. Просто 
искам да попитам какво е наложило да се определи този размер 2 на хиляда. Цитирам чл. 15 
т. 1, където са дадени диапазона на 0.1 до 45, нашия размер в общината, действащия и който 
остава е 2 на хиляда. Какво наложи, защото сега мотивацията я четох, нищо съществено не 
видях и за мен, защото си направих труда да проверя как е в другите общини и в много 
общини е по-ниско от 2 на хиляда. Какво е наложило пак така да си остане? Мене ми се 
струва, че можеше дори да се намали малко.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Петров, в кои общини е по-ниско от 2 на хиляда? Защото знам, че има 2.2, 2.7 ? 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Добре. Значи, ще дам например пример в Община Търговище. В момента там сега е 1. 
Прогнозата е да бъде 1.65. Така. Значи с това общината, тя се е мотивирала много точно и е 
написала тия неща много прилежно какво ги мотивира за да от 1 да стане на 1.65. Има си под 
точки, колко ще отидат в здравеопазването, в образованието, в социалното осигуряване и т.н. 
мога да запозная колегите даже по-подробно, ако някой го интересува защо хората са го 
направили от 1 на 1.65. Значи, те казват, с това те се доближават до средния размер в 
страната, който се прилага в 80 % от общините. Който е 2.  



 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това искахме да чуем, че средния размер за страната за 80 % от общините е 2, което е 
и за община Попово.  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Пък в Община Търговище до сега е било 1.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Което предполага увеличение, а при нас няма увеличение. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Да, те се мотивират защо го правят на 1.65.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря Ви. Г-н Черкезов поиска първо думата. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Петров, колегите от Търговище се мотивират, защото го изменят. При 
нас данъка е 2 на хиляда преди тази докладна и след тази докладна и затова няма мотиви, 
няма изменение. И както сам казвате, това е средния за страната, ние не изменяме този 
данък, че да се вкарват някакви мотиви за него. Не разбирам въпроса.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 …………………. /Общинският съветник не говори на микрофон/…………… 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, много Ви моля, в момента, това, какво беше сега, опитваме се да 
спазваме някакъв ред нали? Заповядайте, моля за уважение все пак. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Добре, извинявам се.  
Олга Стефанова – директор на Дирекция МДТ при Община Попово 
 С тази докладна вкарваме просто новите размери, които са включени в ЗМДТ, 
касаещи данък недвижими имоти за жилища, които са в курортни селища от национално  и 
местно значение. Не изменяме данъка за останалите недвижими имоти. Той беше преди тази 
докладна 2 на хиляда и след тази докладна се запазва 2 на хиляда. До 2013 година беше 1.7, 
когато предвидихме промяна от 1.7 на 2 – бяха вкарани мотивите и съответно решението 
беше гласувано. Не правим тази промяна, тъй като предстоят промени в други данъци, данък 
върху превозните средства, така че се запазва действащия размер до тази година. Налага се 
да вкараме новите размери, тъй като ако не ги гласуваме до края на тази година за 
следващата година няма да имаме действащ размер за тези курортни селища. За Община 
Попово в момента нямаме такова селище. Ако възникне обаче, ние няма да имаме актуален 
размер.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси, колеги има ли? Заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Още в началото на мандата изказахме ПП ГЕРБ становище, че данъците са много 
високи в общината. Оказа се, че те от много време са високи. Той д-р Веселинов тогава ме 
репликира и каза, той Вашия лидер иска да вдига в цялата страна данъците. Сега, обаче какво 
се оказва, какво гласуваме 2 на хиляда, след като е било 2 на хиляда какво има да гласуваме? 
Какво го гласуваме 2 на хиляда след като то си е действащо сега и ако не го гласуваме сега, 
то продължава да си действа. Така поне е записано, ако не го гласуваме остава.  
 Курортна зона, ще стане ако Черно море се премести тука, но не виждам кога ще 
стане. Та в тази посока и в този ред на мисли, излиза, че ние преди три години сме били 
прави, когато сме искали тези данъци да бъдат намалени. Години наред те поповчани го 
знаят по-добре от мене, и от всички нас дето сме тука и си играем със съдбата им, че нашите 
данъци, сградите ни, такса смет, всичко е много скъпо. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Димитров, ще ми позволите да не се съглася с Вас, но няма смисъл да 
спорим в момента, защото това е един безсмислен спор в момента. Това по отношение на 



 

 
 

гласуването г-жа Стефанова Ви каза много добре, ние синхронизираме нашите данъци със 
Закона, не правим нищо излишно. А това, дали ще се премести Черно море, ами може и да се 
премести, знаете ли. Може да реши някой да направи вилна зона тук и да го направи с 
национално значение. Така, че ние сме длъжни да се съобразяваме, защото непрекъснато сме 
атакувани за несинхронизация от Прокуратурата и от всякъде, не мисля, че тук има някакъв 
проблем. 
 Има ли други въпроси, колеги? Ако няма да преминем към гласуване. Гласуването по 
тази точка е явно. Който е съгласен, моля да гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА         -        26 
   ПРОТИВ       -      1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      2 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 474 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §39 от ПЗР 

на ЗИД на ЗКПО, с който се изменя и допълва ЗМДТ (изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 
27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 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.7, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и 
самостоятелни обекти в сгради“. 
 
§ 2. В чл.9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“. 
 
§ 3. Чл.15 се изменя така: 
„Чл.15. Данъкът върху недвижимите имоти е в размер на: 
1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т.2, в размер на 2 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; 
2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно 
образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на 
техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., 
които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са 
отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за 
туризма, както следва: 

а) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в 
балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално 
значение, включени в списъка по т. 2; 

б) 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в 
списъка по т. 2, извън тези по буква „а“.“ 



 

 
 

 
§4. В чл.19 се създава ал.3: 
„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията 
по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от 
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“ 
 
§5. Чл.20 се заличава. 
 
§6. В чл.37: 
6.1. в ал.2 се заличават думите „а в останалите случаи -  в двумесечен срок от получаване на 
имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и 
такси.“; 
6.2. ал.3 се отменя. 
 
§7. В Приложение № 2 към чл. 56 т.21 се отменя. 
 
 

Заключителна разпоредба 
 

§8. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2019 г. 

      
 

 Заповядайте г-н Петров. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз затова гласувах против, за да се изкажа. Значи туй доказва едно нещо, значи, че 
наистина на нас данъците ни са били по-големи. В една област сме и две общини наблизо. И 
разликата не е била съвсем малка. Значи за това роптаят много хора за както тези данъци за 
недвижимото, така и за автомобилите. Значи това се знаеше много отдавна и сега се 
потвърди. Само за това исках да кажа, да им стане ясно на хората. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Петров, какво ни става ясно. Аз казах да не го коментираме това, но Вие 
настоявате. Ясно ли е, че към момента нашия данък е следния за 80 % за общините? Ясно ли 
е това? Ясно ли е, че община Търговище в момента вдига данъка от 1 на 1.65, защото не 
може да издържи като разликата между 1.65 и 2 е толкова минимална, че аз не знам на базата 
на това, че те са областен град, а ние не сме областен град и трябва да се отчете и това 
влияние. Това ясно ли е на всички останали.  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Ясно ни е едно, че до сега сме имали по-високи данъци.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря Ви. Заповядайте.  
Драгомир Петров – общински съветник 

Не може да се изказваш, щото не си гласувал с отрицателен вот, за какво ще се 
изказваш? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Има думата за изказване от мен, г-н Петров. Аз му давам думата. Той може да обясни 
положителен вот. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Смешници. 
Йордан Костов – общински съветник 
 Моля Ви г-н Петров, не вкарвайте хората в общината в заблуда. В момента гласуваме 
данъци, които за момента г-жата от общинска администрация, каза, че за момента такива 



 

 
 

данъци няма в града и в общината. Няма нищо общо с данък смет, данък МПС, данък сгради 
на останалите жители на града. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Наистина разчитах, че днес на Игнажден, на такъв хубав празник няма да 
демагогстваме, обаче явно не се получава. Продължаваме с демагогията.  
 Така, колеги продължаваме нататък. 
 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността 
на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство 
при Община Попово“. 

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 по подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник  
 Нашата комисия,  с три гласа ЗА, нула ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 
подкрепяме проекта за решение да стане решение. Благодаря Ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка е в следния вид:  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при 

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, 
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Приема Правилник за допълнение на правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово”, както следва: 
§1. В чл. 1 се създава нова алинея 9 със следното съдържание:  
/9/ „Социално предприятие” е предприятие, независимо от правната му форма, което:  
 а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за 
създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално 
въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери.  
 б) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост;  
 в) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата 
социална цел;  
 г) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е 
въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на 
печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не 
накърнява основната цел;  
 д) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез 
включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от 
стопанската му дейност;  

  
Въпроси имате ли колеги? Ако няма, преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 



 

 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 475                          

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при 

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, 
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Приема Правилник за допълнение на правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово”, както следва: 
§1. В чл. 1 се създава нова алинея 9 със следното съдържание:  
/9/ „Социално предприятие” е предприятие, независимо от правната му форма, което:  
 а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за 
създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално 
въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери.  
 б) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост;  
 в) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата 
социална цел;  
 г) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е 
въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на 
печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не 
накърнява основната цел;  
 д) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез 
включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от 
стопанската му дейност;  

Колеги, предлагам да прекратим за малко заседанието. Имаме гости, които са в 
коридора и ни чакат на този прекрасен празник има коледари, които искат да ни поздравят.  
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Колеги, продължаваме по дневен ред. 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет гр. Попово 

Давам думата за становище на председателя на комисията за конфликт на интереси г-
н Йордан Костов, да ни разясните малко повече по тази точка. 
Йордан Костов – общински съветник 

Първо искам да кажа, че сменихме името на комисията, вече е според новия закон и 
след това и Вътрешните правила за организация на самата комисия. Те са взаимствани от 



 

 
 

централата, така че самия правилник е нагоден към нашата община. На редовна комисия с 
пет гласа ЗА приема проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Костов.  
 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 ЗМСМА и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово, във връзка с отмяна на 
Закона за установяване и предотвратяване конфликт на интереси и приемане на 
Закона за предотвратяване конфликт на интереси и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, 
чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет гр. Попово, както следва:  

§ 1. В чл.45, ал.1, т.6 се правят следните изменения: 
Променя се наименованието на Постоянната комисия от "ПК по чл.25 ал.2 т.3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" на "Постоянна 
комисия за противодействие на корупцията" 

§ 2. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и 
за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет гр. Попово 

 
Заключителна разпоредба 

 
§ 3. Правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет гр. Попово влиза в сила от 07.01.2019 г. 

 
  
 Имате ли въпроси колеги? Г-н Димитров, заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председателю, аз не знам така споделих го и на председателски съвет, 
нали чисто машинално прехвърляме едни хора от една комисия в друга, макар че те нещата в 
едната комисия бяха едни, сега ще са съвсем други. За нас беше нормално да се направят 
предложения и съвсем по нов начин да се изгради тази комисия, защото на тази комисия се 
възлагат така доста неща, но Вие преценихте, че чисто машинално ще го направим, което 
означава, че нито юристи има в тази комисия и как ще работи. Молбата ми е просто да 
кажете, кои бяха точно в тази комисия, да ни ги изчетете като имена, защото предполагам, че 
и колегите не се сещат, кои са точно в тази комисия.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ами аз да дам думата на г-н Костов да ги каже, така че мога само да Ви кажа, че 
представителя, който беше единствения юрист в комисията по негово желание си подаде 
оставката самичък. Не знам дали поради настояване на групата съветници или синхронизира 
го с Вас, но той беше представител от Вас, но си подаде молба за напускане.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Той подаде оставка от комисия, която вече не съществува.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Напротив, по всички закони, комисията, която съществува, по всички указания, които 
сме получили, включително и от Сдружението на Общините в РБ, съществуващите комисии 
си продължават дейността с новото наименование. Това са всички указания, които са 
направени. Имаме само изменение в името. Аз не виждам какво по-различно от това, което е 



 

 
 

в момента трябва да направим и защо трябва да избираме нова комисия? Това го обсъдихме 
на председателски съвет и становището беше ясно на всички останали колеги с изключение 
на Вашето. Г-н Костов, моля кажете членовете на комисията в момента. 
Йордан Костов – общински съветник 
 Благодаря г-н председател. Това е г-жа Георгиева от ГЕРБ, г-н Хасан, г-н Феимов и г-
н Дончев и аз съм председател на комисията.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ето ги, това са пет човека, напълно достатъчни в комисията. Представители са на 
всички политически сили представени в местния парламент, така че.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Баланса е нарушен.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 В какъв смисъл.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Сега в тази комисия АБВ от трима съветника имат двама съветника само в една 
комисия. Какво правим? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ами представител Ваш има ли, представител на БСП ? 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Няма.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 За мене е нещо нормално дори г-н Гецов да оглави тази комисия 
……………/общинският съветник не говори на микрофон/……щом така сте 
решили………..нещата са коренно различни……  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Кое е различното между корупция и конфликт на интереси.. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Щом Вие не правите разлика между корупция и конфликт на интереси, добре, 
съгласен съм.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Отново демагогстваме, добре, други въпроси имаме ли? Аз се уморих по всяка една от 
точките да …. Имаме ли други въпроси. Ако нямаме подлагам на гласуване предложението 
за решение. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за 
решение по тази точка моля да гласува: 
   
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 476                                
  

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 ЗМСМА и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет гр. Попово, във връзка с отмяна на 
Закона за установяване и предотвратяване конфликт на интереси и приемане на 
Закона за предотвратяване конфликт на интереси и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, 
чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от ЗНА,  Общинският съвет 



 

 
 

 

РЕШИ 
 

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет гр. Попово, както следва:  

§ 1. В чл.45, ал.1, т.6 се правят следните изменения: 
Променя се наименованието на Постоянната комисия от "ПК по чл.25 ал.2 т.3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" на "Постоянна 
комисия за противодействие на корупцията" 

§ 2. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и 
за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет гр. Попово 

 
Заключителна разпоредба 

 
§ 3. Правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет гр. Попово влиза в сила от 07.01.2019 г. 

 
    
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7. Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: за 
гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи  и за 34 села в Община Попово за 2019 г., 
съгласно Закона за местни данъци и такси.  
 Бих искал да попитам коя комисия е разгледала докладната, тъй като е раздадена 
допълнително – четвърта, трета и втора. Добре, първа и пета не са я разглеждали. В такъв 
случай даваме по ред на номерата – давам думата на г-н Димитров. 
Румен Димитров – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Заповядайте г-н Лешков. 
Сюлейман Лешков – общински съветник 

Нашата комисия също с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така и четвърта комисия г-н Дончев. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Нашата комисия с два гласа ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула ПРОТИВ подкрепя 
проекта за решение да стане решение. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение по тази точка: 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 ал. 3 т. 2 от Закона 
за местните данъци и такси,  Общинският съвет 

 
РЕШИ 

 

1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване, 
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и 
селата на територията на Община Попово за 2019 година, съгласно Приложение 
!. 

 
Имате думата колеги за въпроси. Г-н Димитров, заповядайте, казахте че ще бъде 

интересна точката. 



 

 
 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами интересна ще е. Касае гражданите на Попово, как няма да е интересна. Аз имам 
следния въпрос. Значи, ние приемаме план-сметка със суми, друг е въпроса, че не знам дали 
умишлено или не в последния момент се внесе толкова важна точка и нямахме възможност 
да я гледаме в комисии и да се запознаем и да зададем въпросите по време на заседанието на 
комисиите. И за да се съглася с тази план-сметка и с всички суми написани тук аз имам един 
прост въпрос – каква е цялостната организация по сметосъбирането в Общината, какво се 
случва с това сметосъбиране, защото знаеме, че има промени, знаеме, че има фирма, която и 
изтича договора, знаеме, че от тези промени би следвало да има и някакво анексиране на 
договора на фирмата, защото сега не се правят тези разходи, които се правеха до различни 
депа, например до депото в Търговище. Свършено ли е това всичкото и това, което 
интересува гражданите, ще има ли увеличение, защото сумите са доста така набъбнали.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Кои суми са набъбнали? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Ми така като гледам над милион и нещо е за цялата Община, затова питам каква е 
организацията за да ме убедят, че наистина това е реалната ситуация и това трябва да 
съберем от гражданите като пари. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря Ви г-н Димитров. Г-н Трифонов, заповядайте. …двамата ли, добре. 
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция при Община Попово 
 Дами и господа общински съветници, въпроса съдържа в себе си отговор. Тоест няма 
никаква програма в организацията. Не знам кой реши, че има промяна в организацията и не 
знам защо. Промяна в организацията на сметосъбирането и проблеми със сметосъбирането в 
Община Попово няма. Разбира се има много желание това да се случи, да има проблеми, 
включително благодарение пък на това желание сме подложени на един много системен 
контрол, който ни позволява да се държим в кондиция и пак за щастие извършените до тук 
проверки приключиха с едно становище и едно предписание, което ни предписва да 
ограничим достъпа на външни лица до бившето сметище, което ще бъде направено в 
следващите два дни.  
 По отношение на така наречената промяна. Промяната се състои в това, че знаете 
всички Община Търговище ни изненада с едно решение, с което преустанови достъпа до 
депото, но в същност то проблема не е в община Търговище, а проблема е по-скоро на по-
високо ниво, тъй като отдавна се знае, че това сметище в това депо в Търговище не 
съществуваше реално. Многократни бяха исканията, включително на РИСВ Шумен за 
решение на въпроса, въпроса не беше решен и той цъфна с много голяма сила. За щастие 
успяхме да намерим решение при нас. 
 По отношение на план-сметките няма никаква промяна в сравнение с миналата 
година. В момента върви процедура за избор на нов изпълнител по цялата система за 
сметосъбиране. Заложени са достатъчно рестриктивни критерии по отношение на фирмите, 
които биха се явили и биха участвали в този конкурс. Рестриктивни имам предвид едно 
много сериозно ограничение на възможността да искат някакво увеличение на цени или на 
такси с разбира се една единствена мисъл не само да не се увеличи таксата смет, а по 
възможност да се намали общия обем на средствата, които се заплащат. За съжаление 
генерираното количество на отпадъците в общината не намалява, но намалява броя на 
платците. И това е сериозното предизвикателство, как да не повишаваме таксата смет и да се 
запази услугата в пълния и обем. Пак казвам – това е заложено в процедурите по обявената 
обществена поръчка, която тече и която ако няма някакви обструкции, някакви обжалвания 
би трябвало да приключи в половината на месец февруари и около 20 февруари да имаме 
избран нов изпълнител, който да поеме цялостната организация така, както си е било и до 
сега. Разликата ще бъде това, че ще се извършва сепариране на отпадъка на територията на 
общината и, или някъде на друго место, зависи, не мога да предположа сега кой ще е 



 

 
 

победител в конкурса. Но изискването е този, който ще се занимава със сметосъбирането ще 
сепарира, за да не се налага плащането на отчисления по депата. Това е отразено и в проекта, 
който сме предложили за план-сметката. Казвам го с ясното съзнание това нещо, че план-
сметката ще бъде действаща живот и здраве до март месец, с ясното съзнание, че тогава ще 
има нова обществена поръчка и най-вероятно тогава ще се наложи да внесем корекции. Това 
сме го обсъждали с колегите от финансова дирекция и тогава ще можем много по-детайлно, 
има много неизвестни все още по отношение на цената, по конкретните параметри, защото 
сметосъбирането не е само събиране на боклука от контейнерите, тук се включва и миенето 
на града, включва се и поддръжката на съдовете, така че въпроса не опира до това само. 
Всичките тези неща са заложени в новата поръчка, няма драма и не се очаква да има.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Трифонов. Г-н Маринов, да допълните, заповядайте. 
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Димитров, аз искам да кажа, че 
няма да има повишение на такса смет за населението. План-сметката за следващата 
бюджетна година е същата като сума за следващата 2019 г., както каза колегата Трифонов 
след избора на изпълнител предполагам ще се наложи актуализация на план-сметката, която 
се приема днес, но тази актуализация няма да е в посока увеличение или намаление. Като 
относителна сума ще остане същата, просто в самата план-сметка ще има корекции в 
различните параметри и пера. Нали, въпросителна е с отчисленията, които за сега са махнати 
като параметрите в новата обществена поръчка е те да са до 50 %, но част от кандидатите 
твърдят, че отчисления дори няма да има, тъй като предполагат, че почти целия боклук ще се 
преработва. Така, че като изберем изпълнителя в рамките на сумите посочени в план-
сметката в последствие ще има актуализация в зависимост от спецификата на работата и 
техническото изпълнение. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Маринов. Г-н Димитров, отговориха ли Ви на въпроса? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Да, разбрах, че и гражданите да чуят, че няма да има увеличение на такса смет, това 
разбрах от всичко казано до тук. Да, благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, колеги, други въпроси? Няма други въпроси. В такъв случай, ако няма, 
преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно: 

 
Който е съгласен с така направеното предложение, 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. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 



 

 
 

 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. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 

 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ №  477                                 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 ал. 3 т. 2 от Закона 

за местните данъци и такси,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване, 
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и 
селата на територията на Община Попово за 2019 година, съгласно Приложение 
!. 

 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8. Одобряване на годишния отчет на Кмета на Община Попово за осъществяваната 
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 г. 
  Има ли комисия, която е разглеждала тази точка? Четвърта, втора и трета, добре, пак в 
последователност давам думата на г-н Димитров, заповядайте. 
Румен Димитров – общински съветник  
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Заповядайте г-н Лешков. 
Сюлейман Лешков – общински съветник 

Нашата комисия също с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така и четвърта комисия г-н Дончев. 



 

 
 

Дончо Дончев – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула ПРОТИВ подкрепя 
проекта за решение да стане решение. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение по тази точка: 
 

На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл.40 ал.2 т.2 и чл. 132 ал. 2  от Закона 
за концесиите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

         1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 година. 
      
         Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществената 
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 година.  
 
 
  Въпроси? Имаме ли въпроси по тази точка. Г-н Димитров, заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  По тази точка имам следния въпрос: в точка 16 – Летен театър Попово ни е записано, 
че обекта се поддържа в добро състояние и функционира по предназначение. Какво е 
доброто състояние на обекта, след като, след като го взе този концесионер, оградата от към 
улицата където са стъпалата на Летния театър, чешмата, в горната част цялата ограда падна и 
стои така съборена сега и нещо страшно там, грозно даже. Ако това е доброто състояние, 
поддържане на обекта, или аз нещо греша или този, който го е написал това нещо. Би 
следвало да се вземат някакви мерки, това е от миналата година падна тая ограда. Тя е с 
тухла, зидана още от едно време и се събори цялата по цялото протеже на улицата там. 
Опъна се една тел някаква мрежеста и това беше всичко. И така стои, дори никой не си прави 
труда да изчисти тухли някакви и т. н. Отделно пък дето е пълно с храсталаци и такова. 
Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това беше констатация по-скоро, не е въпрос. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Не, да ми отговорят защо е в това състояние? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Кой би могъл да отговори на този въпрос? 
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово 
  Това е доклада, уважаеми дами и господа към 2017 г. , а съответния концесионер има 
определени ангажименти към офертата в три годишен срок, той трябва да осъществи 
инвестицията. Това изтича следващата година. За това, че има проблеми му е направено 
предписание и  трябва до края на 2019 г. да приключи с инвестиционната си дейност. Ако 
това не се случи ще се пристъпи към санкции, съответно това, което е предвидено в 
договора. Да, благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря г-н Маринов, мисля, че отговори на въпроса. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Значи, тя оградата не е включена в инвестиционните намерения, аз много добре си 
спомням какви бяха инвестиционните намерения. Да се направи там някаква подвижна 
сцена, прожектори и т.н. и т. н. и чак на последните години да се инвестира в пейки и т.н. Но 
самото поддържане, значи той е взел обект с ограда и всичко и изведнъж оградата пада и 
общинската администрация мълчи, а в същото време в докладната пише, че прави 



 

 
 

мониторинг. Значи, кой го е направил тоз мониторинг, видял ли го е някой това нещо там? 
Това нещо струва много пари, ако догодина той се откаже този концесионер какво правим, за 
наша сметка правим ограда.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Г-н Маринов отговори. Това е Отчета към 2017 г. До сега Ви беше даван само като 
справка и сега с промяна в ЗК вече трябва да бъде отчет само за това. Има направено 
предписание до колкото аз разбрах за поправяне на тази ограда. Надяваме се, че ако не бъде 
спазено предписанието имаме неустойки в договора, аз не съм го чел, но със сигурност има 
неустойки и Общината ще си потърси неустойката.    
Димитър Димитров – общински съветник 
  Неустойката е ………… на година това ли ще си потърси? /общинският съветник се 
провиква, а не говори на микрофон/ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Няма да реагирам. Продължаваме ли нататък? Имаме ли други въпроси по отношение 
на тази точка? Ако нямаме други въпроси, да преминем към гласуване. Гласуването на този 
Отчет е явно. 

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

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ №  478                                 

 
На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл.40 ал.2 т.2 и чл. 132 ал. 2  от Закона 

за концесиите,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

         1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 година. 
      
         Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществената 
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2017 година.  
 
 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 

Г-жо Колева, заповядайте, бяха останали едни 300 лева, ако не греша, които трябваше 
да бъдат за екстремни ситуации. 
д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Наистина през месец октомври като гласувахме последните пари, които раздадохме на 
крайно нуждаещи се граждани останаха едни 350 лева, които решихме, че ще ги оставим за 
екстремни ситуации. На 10.12.2018 г. в Общинска администрация е постъпила молба от 
Денислав Младенов Асенов от Долна Кабда, баща на 7 деца. Най-голямото от които е на 11 
години, най-малкото е на 2 години, майката ги изоставила, забягнала някъде, бащата не 



 

 
 

работи никъде, регистриран е в Бюрото по труда и няма средства за абсолютно нищо, 
включително е да плати детските градини на деца и за каквото и да е друго. И на заседанието 
на комисията решихме тези последни 350 лева да ги отпуснем на Денислав Младенов Асенов 
да посрещне наистина големите си нужди до толкова, доколкото може и да заведе някакво 
дело начално за развод със съпругата и от там нататък, ако получи развод да може да ползва 
семейни добавки и т. н. и да плати таксата на детската градина, много е важно.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря на д-р Колева. Добре. Колеги, зачитам проекта за решение: 
 

На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна 
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, отпуска 
еднократна парична помощ на така прочетеният от д-р Колева гражданин в размер на 350 
лева. 
 

Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ №  479                                 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следния гражданин: 
 

1. Денислав Младенов Асенов  - 350 лева 
 
 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
  Имам честта да дам думата на едно красиво момиче, което не запомних как се казва, 
моля представете се да обясните за какво става дума. Има раздадени пред Вас материали, 
които госпожицата надявам се ще ни обясни. 
Десислава Генева – гражданин на гр. Попово 
  Аз ще говоря за опазване на околната среда, така че просто така се случи. Нямах 
представа, че ще имаме проекта на който мога да Ви представя идеята си, но така или иначе 
може да се запознаете, да помощните материали са около 10 на брой и може да ги предадете 
и така. Аз се казвам Десислава Генева и съм тук в качеството си на гражданин на град 
Попово. Не представлявам никаква организация и дойдох да Ви представя моята идея, която 



 

 
 

е свързана с разделното събиране на отпадъците в града. Подчертавам, не в цялата община, в 
града.  
  Наскоро завърших специалност Регионално развитие и политика в Софийския 
университет и както казах върнах се в града си и забелязах някои неща, които си мисля, че 
мога да бъдат така подобрени по някакъв начин и се надявам, че моето предложение и идея 
може да даде храна за размисъл или поне да бъде отправна точка за така един по-нов подход 
в сферата на управлението на отпадъците.  
  Става въпрос за стимулиране на гражданите, гражданите като мен, като Вас да 
събират разделно отпадъците си, твърдите битови отпадъци и може да звучи гръмко това 
заглавие чрез прилагане на белгийския пример, но аз вярвам, че в момента освен, че трябва 
да мислим по-европейски трябва да мислим и по-зелено и не бива да ни страх от такива 
заглавия, не бива да ни е страх от някакви как да кажа смели решения. Аз се запознах с 
програмата за управление дейностите с отпадъците 2016-2020 г. на Община Попово и 
открих, че там като цел № 2 е формулирана „Увеличаване на количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци и намаляване, предотвратяване на риска от депонираните 
отпадъци“. Тази програма видях, че действа в синхрон с останалите цели за разделно 
събиране на отпадъците, тяхната повторна употреба, рециклирането им и оползотворяването 
им. Като както казах, целта съдържа своя програма. Тя включва определени задачи, които 
трябва да бъдат изпълнени. Това, обаче, което забелязах като извод се очертава, че всъщност 
се констатира недостиг на средства за дейностите по управление на отпадъците, както г-н 
Трифонов отбеляза имаме недостиг на граждани, които плащат такса смет, такса битови 
отпадъци и съответно трябва да бъдат покрити естествено нуждите на общината да 
осъществява тези дейности. За това приложението на отдавна установили се като добри 
практики в европейски и световен контекст е повече от необходимо.  
  Аз се разрових и открих, че на местно ниво много добре се справя една страна, малка 
колкото нас – Белгия, дори по-малка. И в същност тя прилага един много успешен пример и 
в същност проблема може да бъде решен и на местно ниво. Аз вярвам, че нещата зависят от 
нас и ако започнем с бавни стъпки, дори да отнеме повече време можем да се справим с това. 
И всъщност как го правят белгийците – те са измислили система, по която липсва такса смет 
– тя всъщност е преобразувана в един нов вид. Всеки гражданин си закупува определен брой 
торби, които всъщност му служат за разделяне на своя отпадък. Имаме торби, които са за 
общия отпадък, имаме торби, които са за разделно събираните отпадъци, било то хартия, 
било то картон. Всъщност тези чували, може да бъде направена инвестиция от страна на 
Общината да се закупят, те ще бъдат с логото на общината и съответно вече гражданите да 
могат да си ги закупуват от търговската мрежа. Това ще бъде съобразно такса смет за тях. 
Като много важно е финансовия стимул. Гражданите, които избират да пълнят чувалите с 
общия отпадък ще струват повече от чувалите, в които ще се пълнят разделно събираните 
отпадъци. Което по някакъв начин и с течение на времето вярвам, че ще ги стимулира да 
събират разделно своите отпадъци. Това означава, че трябва да бъдат премахнати съдовете за 
събиране на отпадъците, включително и контейнерите тип бобър, тези, които са за разделно 
събиране и за общите отпадъци, да останат само малките кошчета, които са ни познати на 
откритите пространства в обществените сгради или от вън. Съответно сметоизвозването, 
сметосъбирането може да се осъществява по същия принцип, по който и до сега, просто няма 
да хвърля отделния гражданин торбите си в кофата за боклук, а ще ги изнася пред своя дом, 
съответно самите автомобили ще ги събират. Може да се направи проучване и в различните 
зони на града … Исках да кажа, че не е необходимо да се правят някакви радикални промени 
в начина, в схемата за извозване на отпадъците и събиране на отпадъците. Видях, че в 
различните части от града, в различни интервали от време се събират, съответно може да 
бъде съобразено това нещо на база какви са количествата генерирани отпадъци от 
различните части, било то от един квартал като Запад или отделни улички. Съответно това 
нещо не е проблем, въпросът винаги опира до съзнанието на гражданите. Аз вярвам, че това 
нещо с течение на времето може да бъде променено, а не е задължително моята идея да бъде 



 

 
 

осъществена веднага в пълния и вид. Аз давам предложение, както казах, дори реално в този 
помощен материал съм записала, че в същност може да се осъществи един пилотен проект. 
Можем да започнем само с две улички или с отделен квартал, в който да изпробваме как ще 
реагират гражданите на подобно нещо. На гражданите, които са с настоящ адрес да речем на 
тези две улички, които ще изберем да им бъде преустановено начисляването на такса смет, 
да им бъде осигурен достъп до тези чували, които могат да закупят, да се изпробва как 
възприемат. Естествено ще трябва да има кампания, която да им разясни техните права, 
съответно, че ще бъдат освободени от таксата, задължението им да ги изнасят в 
определените дни. По този начин, мисля, че много, много важно е всъщност, че ще дойдат и 
приходи за Общината, защото ще се подели всъщност печалбата между това предприятие, 
което ще ги изработи торбите с логото и съответно Общината, което мисля, че решава един 
проблем, защото наистина ще дойдат тези средства така желани, за да се управляват и 
другите дейности свързани с околната среда.  
  Направих и един така общо казано слот анализ, но това са както казах едни 
ориентировъчни как да кажа идеи, които наистина се надявам да послужат, поне да дадат 
някаква посока за мислене в тази сфера. Благодаря. И да отбележа, че с удоволствие бих 
съдействала, оставих email-а си точно с тази цел, ако някой желае да се свърже с мен, много 
много бих желала просто като гражданин, пак казвам, нямам никакви други подбуди да 
работя в тази сфера доброволно. Благодаря Ви! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Да благодарим, колеги, за свежата идея. Аз виждам лично много проблеми при 
реалното осъществяване, но това не означава, че ние трябва да се откажем от такива свежи 
идеи, защото със сигурност предстои да мислим нещо в тази връзка. Г- Трифонов, нещо 
виждате като зрънце за развитие на идеята ли? 
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция при Община Попово 
  Идеята е наистина един от основните методи на сметосъбиране в западна Европа. 
Тези, които са следили и идеите за развитие на този проблем в страната беше предвидена 
подобна промяна на схемата за такса смет за населението да започне през 2020 г. по подобен 
начин, но за сега решението е да започне въвеждане на, Правителството се отказа да го 
въведе и за сега решението е да започне въвеждане подобно от 2022 година. Но както каза 
дамата, това е един въпрос свързан с менталността. И няма никакъв проблем според мен да 
се погледне по-сериозно и да обсъдим и да използваме такива идеи. Наистина можем да 
започнем, дали от отделна улица или да речем от училищата, на тях да поставим, никакъв 
проблем няма да го започнем това нещо. Така, че тези идеи са добре дошли, тези идеи са 
полезните, а не писането на доноси.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Да, разбира се, и аз съм на това мнение, че такива идеи не трябва да отминават, без да 
оставят някаква следа, защото има зрънце в нея. 

Добре, колеги, някой нещо друго да желае да каже? Г-н Димитров? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, аз на Председателски съвет го 
поставих въпроса – искам и сега да го поставя и тук за да получат отговор и колегите, които 
са тук и гражданите на общината. Става въпрос за това, че искам да ни запознаете с Вашето 
участие в Общото събрание на ВиК Асоциацията в Търговище, което беше на 4.12.2018г., да 
ни кажете какво става, какви решения се вземат и какво се случва де факто във ВиК сектора в 
Община Попово, като след Вашия отговор си запазвам правото на изказване и допълнителни 
въпроси. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, аз Ви запознах. Който има съществен интерес към това нещо може 
съвсем спокойно да влезе в сайта на Асоциация по ВиК Търговище. Там има публикуван 
един изключително подробен Протокол от заседанието, може би в рамките на над 20 листа е 
протокола с точни изказвания – мои и на всички други. С две думи ще Ви кажа, аз изпълних 



 

 
 

решението на ОбС Попово, като заявих, че ние желаем, Община Попово желае да излезе от 
Асоциация, обслужвана по ВиК Търговище и да се върнем към Асоциация по ВиК Разград. 
Това при гласуването не беше подкрепено от нито един от останалите участници, което 
реално бламира решението на ОбС Попово, вследствие на което аз казах, че нямам место 
повече тук и напуснах заседанието, не участвах във следващите точки. Но пак казвам, който 
желае, може с подробности да се запознае много внимателно с Протокола, той е качен на 
сайта на Асоциация Търговище, там го има. Това е, което мога да Ви кажа към този момент, 
нищо по-различно от това, което сме гласували тук не съм, не е станало. Така, други въпроси 
има ли? Заповядайте, уточняващи, кажете. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Аз Ви казах, че си запазвам правото на допълнителни въпроси и на изказване. Да, след 
като Вие ми отговорихте и на Председателския съвет, аз си направих труда да прочета целия 
протокол, извадил съм си го тука, но това на което се натъкнах е странно за мен, защото пред 
мене е решение 466 от 29.11.2018 г. в което ние Ви упълномощаваме за много неща и това 
решение е подкрепено от 29 съветника. Макар, че още тогава колегата Джамбазов, който е 
тука, така ме попита дали въобще всички сме разбрали какво гласуваме. Оказва се, че не сме 
разбрали, и Вие даже не сте разбрали. Тогава ние умишлено не взехме отношение, защото 
нас това решение ни удовлетворяваше, защото, въпроса е защо Вие не сте го изпълнили това 
решение, защото в него пише, че Вие трябва да приемете решение – такова, пише приема 
решение – такова, съгласува Бизнес – план и т. н. Значи никъде не пише и ние не сме Ви 
упълномощили, а и закона не Ви дава тази възможност да искате промяна в Дневния ред по 
този начин. Значи промяната в Дневния ред би било нормално в това решение да я поискаме 
ние и да Ви упълномощиме само да участвате в т. 2, но понеже Вие се доверявате на 
юристите на Общината, това решение по този начин направено Вие трябваше да вземете 
участие в цялото заседание на Водната Асоциация и пак казвам, защо не сте го изпълнили и 
според мен вече 4 години става практика да не се изпълняват или частично да се изпълняват 
наши решения? И в последната точка на нашето решение, ние Ви упълномощаваме да 
защитите интересите на гражданите, а интересите на гражданите са да има по-добра питейна 
вода, да бъде на по-добра цена, да има инвестиции във ВиК сектора на Община Попово. По 
този начин, с тези действия, Вие лишихте гражданите от всичко изброено до тук, плюс 
инвестиции по европейски пари. Още повече не знам защо и Кмета на Общината и Вие не 
казахте, че когато една територия не е консолидирана ВиК сектора ще трябва или за сметка, 
да осигури средствата за ремонти и каквото и да било друго за сметка на цената на водата, 
или за сметка на това Общината да тегли кредити. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Г-н Димитров, Вие в момента водите дебат по отношение на ВиК сектора, нещо, което 
не мисля, че е тема на разговор…. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Аз се изказвам в момента. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Вие повтаряте реферата на г-н Стайков, който той го изнесе, точно реферата, който 
беше изнесен на заседанието на Асоциацията, едно към едно, ако е Протокола тука директно 
го вадим от там.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  Моля Ви, да ме изслушате. Значи, видно от Протокола, който казахте да прочетем 
всички, и кмета на Община Опака си е защитил по блестящ начин общината, а Вие сте 
напуснали. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Да, защото трябваше да защитя интересите на Общината. Това е последното…. 
Димитър Димитров – общински съветник 



 

 
 

  Странното, обаче е, че Вие участвате в гласуването на първа точка, участвате във 
втора точка и напускате, но ние не сме Ви упълномощавали това нещо и там в този Протокол 
е записано, че Вие казвате, че Кмета на Общината е завел Иск в Административния съд.  

И моя следващ въпрос е към Кмета на Общината би ли ни запознал с тоя иск и какво 
се случва въобще? В края на краищата законодателният орган в Община Попово е 
Общинския съвет и би било нормално като вземаме решения да ги изпълняваме и като 
упълномощаваме някого да ги изпълнява за да знаеме какво се случва и какви действия 
предстоят.  Защото за мене е странно да заведеш иск срещу докладна, която сам си 
предложил на ОбС да се гласува, това според мен е странно, ако действително е тъка. И 
изобщо виждате, че съм систематизирал от Протокола неща, да Вие сте ги казал, но ако 
бяхте останал до края на заседанието щяхте да разберете още много неща свързани с 
намеренията на държавата по какъв начин да инвестира пари в община Попово, но Вие това 
не сте го направили, пак казвам – за пореден път не сте изпълнили решение на ОбС, така 
както ние сме го гласували. И според мен и ние и гражданите на Попово ставаме заложници 
за нещо, което аз дявол да го вземе не мога да разбера, след като ВиК Разград вече тръбата 
до Благоево са я отрязали към Попово и  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Кой каза?  
Димитър Димитров – общински съветник 
  Изкопали един трап и няма вода, ние искаме да отидем някъде, където ми е странно 
какво ще се случва. Най-малкото, че ще плащаме по-скъпа вода. Това е най-малкото, което 
ще се случи, да не говорим за милионите, които губим като не сме консолидирани и т. н. За 
мен това неизпълнение на решението, мисля, че трябва да ни отговорите защо не сте 
изпълнили решението, такова каквото сме го гласували 29 съветника? Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Изпълнил съм го изцяло в частта, в която трябва да защитя интересите на Община 
Попово. Интересите на Община Попово бяха бламирани с гласуването на трима участници 
във ВиК Асоциацията, те бламираха желанието на собственика, най-висшия орган на 
местното самоуправление 29 съветника гласували тук единодушно, те бламираха решението 
на нас, реално с гласуването на 4 човека, те бламираха нашето решение. Какво повече, как 
повече да защитя интересите? По отношение на г-н Реянов. Г-н Реянов, Вие прочетохте ли 
какво записа той – аз имам 45 милиона, които са ми проекта, това ми е начина да си го 
осъществя. В Протокола, това което беше казано – Община Омуртаг, заедно с Община 
Търговище са били предния ден в Регионалното министерство и са защитавали 100 милиона 
инвестиции в тези два града. Попово тук не съществува. Инвестициите в Попово са 
направени единствено и само за новото преобразуване на новото дружество, което ще  дойде 
да обслужва към този момент ВиК Попово, там са инвестициите. Това, което към този 
момент е действащо те го разграждат, унищожават и правят на ново. И това, което го смятат, 
го смятат за инвестиции. Има някакви дългосрочни прогнози, които въобще Община Попово 
е на последно место. Всъщност ние в момента, ако останем там се явяваме само една 
патерица, само за да може да бъде Асоциацията консолидирана и да може другите градове, 
другите части на Асоциацията да си направят своите проекти. Това е, което аз съм преценил, 
затова напуснах, защото смятам, че с всички останали решения щяхме не да защитим, а да 
загробим интересите на Община Попово. Не съм гласувал против или нещо друго, просто 
напуснах заседанието, защото това беше ситуацията. Винаги сме вземали решения, че според 
ситуацията се преценява и се действа.  
  А по отношение на това г-н Димитров, че Вие защитавате всячески оставането ни във 
ВиК Търговище, това ми е ясно, това ми е пределно ясно. Трябва обаче и общината и всички 
хора в общината да го разберат, че към този момент това не е в интерес на общината, защото 
подаването на вода към момента е на предела в Община Попово, поради факта, че излязохме 
от Разград. Трябва да Ви кажа, че с действията си, това което правят към момента Търговище 
– прехвърляне, това също създава настроения, които също не са към момента в интерес на 



 

 
 

Общината. Д-р Веселинов ще обясни по-нататък какви са действията, но по този начин 
обяснявам своите действия.  
Димитър Димитров – общински съветник 

Г-н Георгиев, това не е вярно, което казвате. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Г-н Димитров, ще водим ли диалог в момента или аз в момента давам думата на г-н 
Веселинов да обясни други въпроси. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Добре, ще изслушаме и него.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Г-н Димитров, Вие сте прекрасен съветник на Търговище и Омуртаг. Какво правите в 
момента? И трябва да го знаете, това че сте избран в партийната листа на общинската листа 
на ГЕРБ в Омуртаг, това не Ви дава право като съветник в Попово да защитавате интересите 
на други общини. В момента сте техен говорител. Нямам какво друго да кажа. 
  А какви искови молби внасям в Съда като Кмет си е абсолютно моя работа. И понеже 
има спор, и понеже има правен проблем се обръщам в Административния съд. Но онзи, 
Вашия настойник по държавна линия и партийна, да не говори, че си бил решил въпроса със 
съда. Много бързо бе, поне малко акъл да проявява и да не говори на публично место – 
Кмета е внесъл в Административен съд, ама аз съм си оправил въпроса. Хайде сега, България 
е правова страна. И навсякъде се говори пак от него, че Попово ще имат много здраве, да  
видят някой лев.  
  Пък на Вашата партийна най-високо среща стана ли въпрос колко пари ще дадат на 
Попово? Защо мълчите ? 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Да, стана въпрос, г-н Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Да, и вече, дай да се агитираме. Колко ще отпуснат на Попово, но теа са много, но дай 
да им дадем малко, че да си млъкнат. Хайде стига тия партийни демагогии.  

Попово си има свой облик, има си самочувствие, има си решение на ОбС, вървим по-
нататък. Още веднъж казвам, не се вживявайте в говорител на обществеността и интереса на 
гражданите от Попово. Значи, добре, че дойдохте, пък този кмет, този ОбС, пък ако не беше 
Димитър Димитров, кой знае какви неща ще решат в ущърб на гражданите.  

Пък днес гледам тук много хора от Вашия призив да дойдат, да бламират, стига с тези 
призиви срещу ОбС и техните решения. Всички тук носят глава на раменете си и могат да 
гласуват както преценят.  

Хайде сега, нека да сме по-скромни. Благодаря. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Г-н Георгиев, усещам така, устремен към кметския стол не знаете къде ни обричате, и 
на какво на обричате. Това, обаче желая Ви от сърце всичко да се случи както го планирате, 
но няма да се случи и ще ощетиме гражданите и тогава Вие ще носите отговорността, ако 
изобщо стигнете до там. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Димитров, хайде да не говорите от мое име какви стремежи имам, нека оставете 
това някой друг да го каже или най-малкото аз да преценя дали имам стремежи или не. Има 
ли смисъл Вие да ми кажете какво трябва да правя.  

Аз не мисля, че това е правилно. 
Колеги, благодаря Ви за всичко, пожелавам Ви весели коледни и новогодишни 

празници! Бъдете живи и здрави, весело изкарване на Новата година ! 
 
 
 
 



 

 
 

Позволете ми да закрия тридесет и осмото заседание на ОбС Попово.  
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