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ПРОТОКОЛ    № 39 
 

  
 
 
Днес, 31.01.2019 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТОТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Моля за проверка на кворума. Присъстват 28 общински съветника. 
 В залата присъстват Кмета на Общината д-р Л. Веселинов, зам. кмет Емел Расимова, 
Директор на Дирекция ФСДУС Мариан Маринов, Директор на Дирекция МДТ Олга 
Стефанова. 

Откривам тридесет и деветото заседание. Преди да започнем по същество настоящото 
заседание, позволете ми, както знаете, вчера ни напусна завинаги нашият съгражданин, 
колега, приятел бих могъл да кажа, дългогодишния директор на Исторически музей Пламен 
Събев. Трудно ми е да намеря думи, за да изразя своята, сигурен съм и Вашата скръб за това, 
но позволете ми да изразим тази скръб с едноминутно мълчание да почетем нашия 
съгражданин. 
 Минута мълчание!  Благодаря Ви! 
 В тази връзка и във връзка с организираното погребение има постъпило предложение, 
което аз смятам да подложа на гласуване. Тъй като поклонението съвпада с настоящата 
сесия, то е от 11 часа в залата в гробищния парк, има предложение да прекратим за 1 час 
дейността на ОбС в настоящата сесия, естествено ако не успеем да приключим до тогава и от 
10.45 до 12 часа да дадем възможност на всички колеги, а сигурен съм, че това е и желанието 
на всички Вас да изразят поклонение и съболезнования пред близките на починалия. Така, че 
който е съгласен с това предложение в 10.45 да прекратим заседанието на ОбС и да го 
продължим в 12 часа, моля да гласува. 
 

ЗА                    -     28 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
 28, единодушно. Благодаря Ви колеги. В 10.45 приключваме, ще се опитаме да бъдем 
на някаква кръгла точка приключила и продължаваме нататък в 12.00. 
 Имате предварително раздаден дневен ред, който е от 13 точки. 
 
 В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р 
Веселинов относно : Сключване на споразумение за партньорство, във връзка с 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура 
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„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ BG05M9OP001-4.003 на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”  - 2014-2020г. 
 
Предлагам тя да влезе като точка  13  в Дневния ред. 
 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 
 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     28 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
Предложението се приема. 
 
Прочитам проекта за дневен ред на днешното заседание: 

 
1. Приемане на Бюджета на Община Попово за 2019 година. 
 
2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Попово. 
 
3.Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на общината за 
периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. 
 
4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2019 г. 
 
5.Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, за общо и 
индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година в съответствие с условията за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.    
 
6.Приемане на годишен план за приватизация за 2019 г.   
 
7.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските територии 
на Община Попово през 2019 г. и одобрение за начина на ползване на дървесина от 
общински горски територии от годишен план за 2019 год.  
 
8.Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 
собственост на Община Попово за 2019 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.Кандидатстване на Община Попово по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2”, на Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020. 
 
10.Приемане на Общински годишен план за младежта – 2019 г. 
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11.Промяна в числения състав на аварийно-спасителна група при възникване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Попово – 
Доброволно формирование «Антола». 
 
12.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.07.2018 – 31.12.2018 година. 
 
13. Сключване на споразумение за партньорство, във връзка с подписване на договор 
за безвъзмездна финансова помощ по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ 
ПАРТНЬОРСТВА“ BG05M9OP001-4.003 на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”  - 2014-2020г. 
 
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Колеги, който е съгласен с така прочетения Дневния ред моля да гласува:  
Заповядайте г-н Димитров. 

 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Имам следното предложение: тъй като първа и втора точка са особено важни и това, 
което бе публикувано в сайта на ОбС в отговор на едно наше предложение, в него е 
записано: че данъка върху превозните средства е един от имуществените данъци, който 
заедно с общинските такси представляват основен приходоизточник за всички общини правя 
предложение да разменим местата на точките, тоест да гледаме в първа точка Наредбата за 
изменение и допълнение и след като приемем Наредбата да разгледаме бюджета. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Димитров. Това предложение, само за информация на всички колеги 
беше направено на Председателски съвет. То беше подложено на гласуване и 
председателският съвет не го прие. Г-н Димитров прави това предложение отново. Колеги, 
подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров да бъдат разменени точките – 
основната, която е първата да стане втора, а точката за местни данъци и такси да стане първа 
точка. Който е съгласен с това предложение на г-н Димитров, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     11 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -     17 

 
Предложението на г-н Димитров не се приема. 

 Така, че подлагам на гласуване Дневния ред във вида и варианта, който беше изчетен. 
Който е съгласен с Дневния ред, този първоначалния да бъде дневен ред на днешното заседание, 
моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     21 
  ПРОТИВ                   -     3 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       4 

 
Дневния ред се приема. 
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Преминаваме към работа по първа точка. 
1. Приемане на Бюджета на Община Попово за 2019 година. 

Становище по тази точка имат всички комисии, така че давам думата на Председателя 
на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 29-ти в 12 часа. Присъстваха 4 от 
общинските съветници. Участие в заседанието взеха и представители на общинска 
администрация.  С два гласа ЗА и два ПРОТИВ комисията не излиза с 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 28 понеделник. от 13 
часа, присъствали четири члена,  с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме 
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 29 януари от 16 часа заседава в пълен състав 
и с пет 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, двама ПРОТИВ и нула  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, приема 
проекта за решение да стане решение. Благодаря ВИ! 
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 в 11.30 часа в присъствието на 
представители на общинска администрация и с три гласа ЗА и два  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 
подкрепя проекта решение.    
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да обобщя: от петте комисии само първа няма становище, другите четири подкрепят 
проекта за бюджет на Община Попово за 2019 г. Колеги, аз имам едно предложение, тъй като 
всички комисии са разглеждали проекта за решение за бюджет на  Община Попово за 2019 
г. и тъй като самия проект за предложение е доста обемист, раздаден предварително имам 
намерение това предложение да не го чета. Има ли възражение срещу това мое предложение? 
Няма възражение. Приемаме, че предложението, което Ви е раздадено предварително в 
писмен вид е предложението, което обсъждаме в момента на тази сесия. Ще си позволя да 
зачета само основанията за разглеждане на тази точка: 

 
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 2019 година, ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на 
ЗДБРБ за 2019 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. 

 
Първо, вносителят искаше нещо да уточни. Г-н Маринов, заповядайте. 
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Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Дами и господа общински съветници, искам да внеса едно допълнение към 
докладната като в началото на сесията на всички Ви бе раздадена информация, като искам да 
поясня, че това допълнение няма да се отрази върху решението, което ще бъде взето, а ще 
намери отражение  само в приложенията, които са към докладната записка. Та допълнението 
е следното: 

1. Включва в Инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности на 
§52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“, за дейност 239 „Други дейности по 
вътрешната сигурност“ – обект „Преносим компютър и хардуер за Детска 
педагогическа стая“ със сумата 1200 лева. /източник на финансиране: 1200 лева – 
собствени бюджетни средства/; 

2. Намаляват се средствата за дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“, ; 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 1200 лв.; 

3. Включва в Инвестиционната програма за Местни дейности на ;52-19 
„Придобиване на други дълготрайни материални активи“, за дейност 745 
„Обредни домове и зали“ – обект „Беседка за гробищен парк село Водица“ със 
сумата 2 760 лв. /източник на финансиране: 2760 лв. – собствени бюджетни 
средства/; 

4. Намаляват се средствата за дейност 122 „Общинска администрация“, §10-20 
„Разходи за външни услуги“ с 2760 лв. 

 
Благодаря Ви! 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви, г-н Маринов. Разбрахте, че това не коригира писменото направено 
предложение за решение, коригира приложенията към това предложение за решение.  

Така, колеги имате думата за обсъждане, предложения и въпроси по отношение на 
бюджета на Община Попово за 2019 г. Има ли желаещи да се изкажат? Г-н Димитров, 
заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми служители на общинска 
администрация, аз се запознах обстойно с предлагания ни бюджет на Община Попово за 
2019 г. и след като така направихме едно обсъждане с граждани, с колегите от ПП ГЕРБ и с 
други колеги общински съветници, ние стигнахме до извода, че като цяло е сбъркана 
философията, която трябва да следва един бюджет. Тоест, харченето на публичните финанси 
да бъде насочено към подобряване живота на хората. Този бюджет лично на мен ми е 
четвърти за разглеждане и виждам, че със всяка изминала година той става все по-
безсмислен. Разбира се упрека не го отправям към този, който е изготвил бюджета – г-н 
Маринов, а го отправям към този, който му е дал насоките как иска да изглежда този бюджет 
и това е Кмета на Община Попово. Ще Ви зачета някои неща: „Чрез допитване до хората ще 
решим съдбата на местоположението на традиционните за града Русалски панаир и петъчен 
пазар. По същия начин ще определим своите приоритети при изготвяне на капиталовата 
програма за всяка година и това ще бъде крайъгълния камък при съставяне на цялостния 
бюджет на общината. През настоящия мандат ще наложа и една моя отдавнашна идея – 
всяко населено място да има свой, управляван от местната общност бюджет. Така вземането 
на административни решения ще зависи пряко от желанието и нуждите на хората по места. 
Това не е самоцел, защото в годините на предстоящия мандат ще имаме възможност да 
вземаме поредица от наши идейни разработки, свързани с подобряване на жизнената среда в 
населените места от общината. Става въпрос и за подновяване на уличната настилка, за 
изграждане на мини пречиствателни станции, канализационни системи. Когато говорим за 
облекчения поемам ангажимент още през първите месеци на новия мандат да извършим 
цялостен преглед на системата за определяне и събиране на местните данъци и такси.“ Това 
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са обещания, които  д-р Веселинов е отправил към нас, гражданите на Общината през 2015 г. 
Само, че тези обещания, нито едно от тях към днешна дата, виждайки и днешния бюджет, 
който ни се предлага днес за 2019 г. не е изпълнен, което според мен е жалко, защото 
намеренията, които Ви прочетох и които е смятал да реализира д-р Веселинов не са се 
случили. Това, което ми направи обаче впечатление в бюджета е, ако не ме лъже паметта г-н 
Маринов да ме поправи, че финансовия буфер на община Попово, който се залага за 2019 г. е 
мисля около 130 000 лева.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Димитров, позволявате ли? Искам нещо да напомня, за да може, тъй като точката 
е много важна, за да не разводним искам да напомня чл. 73 от нашия Правилник, алинея 1 – 
Всеки общински съветник може да говори по същество по отделна точка от дневния ред само 
веднъж в рамките на 5 минути. Много моля, тъй като бюджета наистина е много важен и 
искат 29 човека да се изкажат най-вероятно, ако всеки превиши тези пет минути, смятайте 
колко ще отнеме, затова много моля да се опитаме да се вместим в тези 5 минути, които ние 
сами сме определили с нашия правилник. Това гласи чл. 73 ал. 1 от Правилника за дейността 
на ОбС. Заповядайте. Продължавайте.  
Димитър Димитров – общински съветник 

Добре, приключвам. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не искам да приключвате, имате още време, искам да сте наясно с процедурата.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Добре, говорех за финансовия буфер, който е заложен – 130 000 лева. Само, че аз се 
притеснявам, че Община Попово през 2018 година е загубила дела, които в момента са по 
инстанционните съдилища и са със стряскащата сума над 2 милиона лева. Също и лихвите 
продължават по тях, дано господ бъде благосклонен да спечелим тези дела, защото смятам, 
че д-р Веселинов по този начин ще направи един много добър подарък на следващия свой 
колега – кмет на предстоящите избори като му остави кредити и му остави загубени дела за 
много милиони. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Димитров. Колеги, имате думата. Аз предлагам на въпросите д-р 
Веселинов да отговори след като се съберат повече, така че, заповядайте. Г-н Петров, 
заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 

Аз просто искам да взема отношение по Инвестиционната програма на Община 
Попово за 2019 г. Ще засегна само една малка част от нея, а това е нещо, което ме стъписа 
още в началото. Това е във връзка с парите, които ще бъдат от собствения бюджет за ремонт 
на улица „Георги Бенковски“ в село Осиково на стойност 237 588 лева. Никога не съм бил 
против ремонтите на улиците, в което и да е населено място и с цялото ми уважение към 
хората заложили това в Инвестиционната програма, аз съм меко казано възмутен. Учуден 
съм как сме я докарали до там да правим скъп ремонт на някаква улица в едно малко село с 
малко жители. А такива главни улици като например във Водица и Зараево, които са 
свързващи улици към други села да останат в трагично състояние. Там хората негодуват и са 
в очакване да им дойде реда от десетилетия. Но това не е само там, ами в очакване са и други 
села големи като Садина, Медовина, Светлен и други. А това са села, където жителите са 
много повече и естествено улиците са много по-натоварени и са много по-нужни според мен 
да се пренасочват там средства. Но интересно е друго, че миналата година одобрихме, да 
изтеглим кредит за ремонт на улиците в града и ето тук е и моя въпрос – щом имаме средства 
в собствения си бюджет, защо е нужно да теглим кредити? Защото аз видях и други пера, 
които са, можем и без тях и парите, които ще са, ако ги сумираме стават доста. И това ми е 
въпроса по принцип, благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, заповядайте, Вие сте. Други желаещи. Заповядайте г-жо Георгиева. 



 

7 
 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Моят въпрос също е свързан с инвестиционната политика на общината и това, което е 
заложено в бюджета. Виждаме тук, че имаме заложени средства за изграждане на фонтан на 
площад „Ал. Стамболийски“ на стойност 250 000 лева и комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за строеж на Мемориален комплекс за загиналите поповчани във 
войните на стойност 450 000. Общата сума е 700 000 лева за тези два проекта. Моя въпрос е 
следния – с какъв приоритет се ползват тези две идеи за да вложи Общината в тях тези 
700 000 лева, като има много належащи проблеми в общината, където тези 700 000 лева 
могат да бъдат разпределени и да бъде облекчен по някакъв начин живота на гражданите. 
През последните дни основно се говори за данъци и за инфраструктурата в общината, която 
всички знаем е в окаяно състояние и са прави хората да не искат да плащат данъци, защото 
те не виждат реалната полза от това, което плащат, тъй като всеки, който плаща за нещо иска 
да получава насреща било то стока или услуга, а те не получават съответната услуга и мисля, 
че тези 700 000 лева са много по-важни да бъдат вложени в пътната инфраструктура на 
града, отколкото в тези два проекта. С няколко човека говорих така, мои познати, когато им 
споменах, те бяха изключително изумени и ще цитирам едното изказване беше – „ама на мен 
не ми трябва фонтан на площада, аз си продадох колата, защото не мога да стигна с нея до 
нас“.  Става въпрос за улица в града. Момичето си е продало колата, защото тя не може да 
стигне до тях с колата. Няма да коментирам какво се случва по селата, казвала съм го не 
веднъж. Няма да се повтарям, мисля, че всички сме наясно, че там просто селата са 
забравени от бога, но от 700000 лева за мен тук са разпределени в две за мен напълно 
безсмислени дейности, защото когато говорихме и в комисии и ставаше въпрос, че данъците 
ги запазваме на това ниво, за да вържем бюджета. Когато не можем да си вържем бюджета, 
мисля, че не можем да си позволим лукса да правим не належащи разходи и то на такава 
стойност, която е близо милион. И когато на някой не му стигат средствата в бюджета, било 
то семейния, фирмения или общинския си рационализира разходите, още повече, че ние 
нямам много постъпления в бюджета от общинско имущество, тъй като виждаме, че през 
последните години почти на всяка сесия ние гласуваме продажба. Продажбата е еднократен 
приход, а ние продаваме ниви, сгради, неща, които могат да генерират приходи ежегодно в 
общинския бюджет. Това е което искам да кажа. Въпроса ми е следния – какво налага тези 
700 000 лева да бъдат похарчени нецелесъобразно за тези два проекта и каква е важността на 
тези проекти, за кого са важни – за поповчани или за някой друг? Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-жо Георгиева. Други желаещи да се изкажат? Заповядайте, г-н Черкезов. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Аз също искам да се включа във въпросите с Инвестиционната програма. До колкото 
си спомням ремонт и асфалтиране на пътища освен улицата в Осиково цитирана, имаше и 
една в Гагово. Миналата година гласувахме разрешение за теглене на заем за асфалтиране на 
улици в града. До колкото си спомням преди това гласувахме и улици. В крайна сметка през 
календарната 2019 г. ще се асфалтират ли улици в града, приблизително колко и ако може да 
се каже приблизително и на каква стойност? Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Черкезов. Други желаещи да зададат въпроси. Да, г-жо Колева. 
Ганка Колева – общински съветник 
 Аз ще бъда кратка. Ще взема отношение по функция 4 Здравеопазване на приложение 
№ 2 в дейност 412 на МБАЛ са заложени 200 000 лева за капиталови разходи, което е четири 
пъти повече в сравнение с предишните години. Добре, браво. Да се надяваме, че парите ще 
се разпределят по предназначение за закупуване на апаратура, а не както до сега за 
изплащане на неизплатени заплати и за други разходи, а не за капиталови разходи. И пред 
мен е прогнозата за приходите и разходите на МБАЛ, Приложение 15 – там са дадени 
приходите от Здравна каса, от собствени приходи, приходи от МЗ, от общината и в точка 2.1. 
разходи – са разпределени разходите по предназначения – има един § разходи за външни 
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услуги 210 хиляди, които няма допълнително указание за тяхното предназначение. Въпроса 
ми е дали това са пари за изплащане наема на сградата на Хирургично отделение в 
Търговище, която ползваме ние? И накрая има за 2019 г. един недостиг от 35 000 лева, което 
в сравнение с предишните ни задължения е направо блестящо, хайде да не е блестящо, но е 
много добро. И дано в края на 2019 наистина равносметката, прогнозата да отговаря на 
действително на останалите средства като задължения на болницата. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-жо Колева. Други желаещи да зададат въпроси. Да, г-н Атанасов, 
заповядайте. 
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Ще бъда кратък и първо искам да кажа, че когато се коментира бюджет в тази област 
аз съм лаик. Въпреки всичко, обаче при запознаването ми с бюджет 2019 г. попаднах на една 
справка за просрочени вземания към 31.12.2018 г. Това, което ме впечатли е не самата 
справка, а сумата, която стои в тази справка и тя е 550 029 лева в едната графа има 
коментарии и това са несъбрани суми от различни пера. Тази сума сериозно и откровено Ви 
казвам, че ме шокира като мащаб. Направих си труда да извадя същата справка за 
просрочени вземания към Приложение 19 за 2017 и за 2016 г., сумите са приблизителни, като 
мога да отчета, че тенденцията от 16 към 18 година тези несъбрани суми като обща сума да 
нарастват. Винаги съм имал едно вътрешно убеждение, че, мое мнение е това, е добре 
преписан стар бюджет. И в някои основания изглежда ще бъда прав – зачитам Ви конкретно 
– несъбрани суми от неприватизационни договори – 2016 г. – 71 976, 2017 г. – 71 976, 2018 г. 
– 71 976. Конкретни въпроси от тук нататък – колко съдебни иска има общината към хората, 
които не спазват пост приватизационните си договори? Вторият ми въпрос е как се 
осъществява този контрол и третият ми въпрос е личен, как искате да гласувам точка 6 – 
Приемане на годишен план за приватизация за 2019 г.? На този въпрос най-много държа да 
ми се отговори. Благодаря Ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Събраха се доста въпроси, ако искате да дадем възможността за отговор или има още 
желаещи? Има ли други желаещи да изразят становища или да зададат други въпроси по 
отношение на тази докладна за бюджета? Добре, в такъв случай докато размишлявате да 
дадем думата на Кмета д-р Веселинов да отговори на така зададените до сега въпроси, тези 
които го касаят. Аз мисля, че по-голямата част. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Дами и господа общински съветници, господин Председател, аз предлагам на въпроса 
на съветника Бойко Атанасов за просрочените вземания да ми помогнете и другите са си 
чисто пиярски въпроси в предизборната година, ще си поговорим за тях после. 
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Уважаеми дами и господа, общински съветници, г-н Атанасов, първо на последния 
въпрос ще Ви отговоря с цел да Ви убедя да гласувате точка 6. Сумата 71 976 лева виси като 
задължения в приватизационни сделки от години наред и това е сумата, която е във връзка с 
приватизацията на предприятието Хлебопроизвоство и сладкарство, където там Общината е 
предприела необходимите действия, но в случая се явява втори по ред длъжник след Банката, 
която е първи по ред и първо тя трябва да се обезщети във връзка със задължения на 
инвеститора. По тази причина това задължение е представено и за миналата година и за по-
миналата година и  няма никаква промяна в него. По отношение на другите задължения, 
тоест вземания на Община Попово в по-голямата си част, това са несъбираеми вземания от 
жилищни наеми на хора, които са били социално по-слаби, които са били настанявани и вече 
миналата година, общинска администрация предприе мероприятия във връзка с 
прекратяването на тия договори във връзка с предприемането на тези съдебни мерки спрямо 
тях. Това са основните пера. Да се надяваме, че съм бил полезен. Бих направил справка, но 
колежката Павлинка Колева е в болничен. Това е, което мога да ви кажа в общ план. Като 
цифри по-конкретно може , ако искате на следващата сесия да Ви изготвим подробна 
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справка като пера, къде, как и за какво става въпрос. Ако сте удовлетворени от отговора, ако 
не, мога да Ви кажа още нещо с подробности, ако искате да питате? Благодаря. 
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Да, благодаря, отчасти съм доволен от отговора. Искам само още един кратък 
коментар да направите. Става въпрос за следното – нарастваща тенденция към увеличаване 
на несъбраните суми от страна на Община Попово. За 2016 г. – 377 000, за 2017 г. - 510 000, 
за 2018 г. – 550 000. Тенденцията е отчетлива и ясна, че върви само нагоре. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Атанасов. Трябва да се обърне внимание на това нещо. Д-р Веселинов, 
заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Уважаеми дами и господа общински съветници, д-р Атанасов, ако искахте подробна 
разбивка можеше на комисия да се поиска и там да получите до сега по изчерпателен отговор 
върху въпросите. В момента виждам, че нямаме готовност за детайли по поставения въпрос 
за просрочените вземания. 

Аз ще се опитам да отговоря на останалите въпроси, тъй като както Ви казах пред 
изборната година си започва твърде рано и атаките, аз не се обиждам, че съветника, или 
съветниците от ГЕРБ се обръщат към колегите си, към администрацията. Дали ме уважават 
или не си е тяхно право, пък и не получавам, което възпитанието го изисква обръщение към 
кмета, но после в изказването прозира тенденцията, че естествено Кмета е виновен за всичко, 
дори и за насоките за изготвянето на бюджета. Съветника Димитър Кънев разбира се, че ще 
ме атакува. Идват избори, а на тези избори, това което го четохте хората  ще отчетат, кой 
какво е обещал, пък какво е изпълнил, защо не го е изпълнил и ще се повлияе във вот, в 
изборния резултат.  

Очаквам с голямо нетърпение кандидатурата на ГЕРБ за кмет на община, за да реша и 
аз в личен план какво да правя. Оня ден с голям интерес тук прочетох една Искова молба от 
съветника Димитър Кънев, който се оплаква по повод оклеветяването и което съм си 
подчертал, че този съветник, Димитър Кънев, като общински съветник му е нанесена вреда, 
сега няма да коментирам дали вредата е за 4500 лева, където се чувства оклеветен, но с тези 
действия г-жа еди, коя си опетни името ми при бъдещето мое кандидатиране за кмет на 
Община Попово на местните избори 2019 г. – черно на бяло. Изпратено ми е от Съда. Аз 
разбирам г-н Кънев, че Вие не сте го писали, някой адвокат малко е пресолил, но това е 
черно на бяло. Искам да Ви кажа, че Вие сте кандидата по нещо, където сте се подписали, 
пък сега ме питате къде е писано? Ами Вие сте се подписали, не сте ли чели исковата молба? 

Чакам Ви на изборите есента! Това е голямо удоволствие.  
По отношение за загубените дела над 2 милиона и Общината, която ще бъде 

подложена в края на годината и тоя безотговорен кмет ще остави на другия кмет, за другия 
кмет ще си говорим, ще видим кой ще е другия кмет. Къде са тези два милиона? Загубили 
сме дела за два милиона. Аз доколкото знам ние водим две дела. Едното дело го спечелихме 
с бившата министърка г-жа Павлова за милион и двеста по един проект и си ги наплатиха 
като попове по този проект с лихвите. Платиха го по Сапард, въпреки, че бяха предупредени, 
че ще излезе солено. Всички данъкопладци в България платиха едно безумие, където ни 
отказаха парите.  

А второто дело, което водят срещу нас „Красива България“, за това, че Попово или 
бенефициент Община Попово не изпълниха в срок „Красива България“ – централния 
площад. Да, там 740000 лева „Красиво Попово“ води срещу Общината, а тези пари ни ги 
отказа също г-жа Лиляна Павлова заради просрочени срокове и община Попово беше 
ощетена, тъй като този проект беше за 9 милиона и 400 хиляди с идването на ГЕРБ ни 
редуцираха 600 000 лева, намалиха проекта, защото е на Асен Гагаузов и на Веселинов, 
преразпределиха ги на друго место и още 700 в края и аз ги питах, защото с г-жа зам. кмета 
Милена Божанова ходихме, молихме се, не може зимно време да се полагат плочки, искахме 
удължаване на срокове – не. После ми казаха, че такава била депешата. Ми хубаво, Попово 
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си е отдавна в геноцид тези 10 години. Сега, вярно, че ни съдят „Красиво Попово“ за тези 
неразплатени, само че ние съдим Министерството на регионалното, защото пък те не ни 
дадоха парите. Така, че две дела има на излезли решения на втора инстанция. Има и трета 
инстанция. Вярно е, че могат наистина след излизането в Апелативен съд Варна да ни 
блокират сметките, но това си е наш проблем на Общината. Сигурно съм помислил да не 
достигаме до там докато не се произнесе и трета инстанция. Разбирате ли, че по едно и също 
дело, по един и същи казус без да коментирам българския съд има обратни действия. Едните 
казват, че трябва да платим, другите казват, че Министерството на регионалното развитие с 
право не ни е дало. Къде е истината ще си я търсим. В края на краищата Община Попово има 
нанесена щета от държавата. Дали в Страсбург ще ходим, ще минат време и години. Това са 
двете дела, от които едното е спечелено, а другото е във фаза втора инстанция. Аз не мога да 
разбера от къде взехте тези два милиона задължения за загубени дела. Пък сигурно сме си 
оставили някакъв резерв. Без да крия – оставен е резерв в Инвестиционната програма, където 
толкова не я одобрявате. Но няма пък до край всичко да Ви кажа. Ще се откажем от нещо, 
само и само да не поставяме Общината в неизгодно финансово отношение. 

Г-н Петров, вчера със страшно съжаление и учудване, тук посрещнах /ще стане може 
би във втора точка/ протестиращите, без да коментирам кой ги бута и каква демагогия им 
вкарва. А от Вашия колега Димитър Кънев за ремонта на Осиково – улицата. Толкова ли Ви 
боли пък за Осиково? 28 години съм кмет. Кажете ми какво съм направил в Осиково? Вчера 
трябваше да чуя и пред всички и как не Ви е неудобно г-н Кънев да лъжете пред всички, че 
улицата водела към моята къща? Защо излъгахте хората? Вие много обичате да съдите за 
щети, вреди, ама просто недоумявам поведението Ви. Поне отидете и вижте, че е 
централната улица, която е в окаяно състояние и не можеше от години там да се мине. Вярно 
е, прави сте, не е само Осиково, всички села си имат такива проблеми. Но много евтино 
спекулирате на тази тема. Но то е в миналогодишния бюджет – и за Гагово, и за Осиково го 
поставяте след дъжд, качулка. Това миналата година го гласувахме, приехме го, защо се 
връщате на нещо такова? И тука е въпроса за изпълнението на програмата, която и г-н 
Черкезов зададе, Инвестиционната програма, и г-жа Георгиева. Дайте да се разберем, че 
живота на гражданите, и вчера чух, не може да се подобри чрез Инвестиционната програма. 
Дай да извадим от Инвестиционната програма улицата в Осиково, или да извадим 
Мемориалния комплекс и да дадем на хората за по-добър живот. Малко да правим разлика в 
двете финансови направления. Едно е финансов приход и издръжка на Общината, друго е 
Инвестиционната програма. Стига с тая демагогия. А пък дали ще го правим фонтана и 
Мемориалния комплекс Вие ще кажете. Тука можем да дискутираме не да дадем на хората и 
да намалим данъците от тука, а къде да сложим по целесъобразност или къде да правим 
други улици вместо тези 700 хиляди. И аз Ви говоря на Вас като зрели хора. 28 години като 
кмет все отлагам този шадраван, който е заложен от толкова години. И да заприличаме все 
повече на село ли? Не прилича този шадраван да краси центъра? Или тук е въпрос на 
ценностна система. И ако г-жа Георгиева смята, че родовата памет и загиналите за Попово 
наши предци са маловажни във войните, ами да не го правим или да направим нещо по-
прагматично според Вас. Но тук е въпроса за историческа памет. В всяко село нашата 
политика беше да извадим от архивите и да направим стена мемориална на загиналите за 
всяко село. В Попово, имаме ли? Мене ме е срам. Моята ценностна система е такава, но не 
само моята, ами както Вас Ви спират, мене също ме спират. Да не говоря кои села отдавна 
имат, включително и Паламарца, защо и Попово да няма? Пак Ви казвам, това е въпрос на 
ценностна система. Ако смятате, че е нецелесъобразно, няма да го правим.  

И г-жо Георгиева, данък върху МПС не е целеви данък, за да ми казвате, този данък 
го взимате и хората очакват насреща. Какво очакват? Това не е такса смет да формираме 
целева финансова група, та да я насочваме само там. От данъците се формира бюджета. Да 
говорим по-нататък в следващата точка. 

Г-н Черкезов, освен тези недовършени, да хората, които спечелиха обществената 
поръчка не можаха да си свършат по обем работата. Така е в Осиково, хайде в Гагово го 
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направиха, направиха пътя за Помощица, който отдавна трябваше да се направи, но и не 
само там. Не успяха да направят улица „Баранов“, ето в какво състояние е, не успяха да 
направят „Фотинова“, това беше в миналогодишната програма. Тази година какво по 
улиците правим – правим продължение на тези средства два милиона и двеста, които бяха за 
11 улици и ги отклонихме с банков кредит улица „Дряновска“ и „Братя Миладинови“. Освен 
това горен и долен „Младост“ по проект се асфалтират двата Младост комплекса плюс  
улица „Болнична“, която е основна и е в ужасно състояние и свързва горен и долен 
„Младост“. Освен това, ние имаме възможност и резерв, да видим как ще тръгне бюджета, да 
продължим да изпълняваме програмата по онези 11 улици, за които стана въпрос на по-
предно заседание миналата година сме говорили, кои са тези улици. И въпреки всичко се 
опитваме без помощта на държавата да си правим инфраструктурата.  

Ама все пак трябва да ми кажете Вие като съветници на ГЕРБ какво допринесохте за 
тази община, на тези граждани, които са гласували за Вас да получаваме и ние от излишъка 
средства за инфраструктура. Ами излезе ПМС 165 от 7 август миналата година 111 милиона 
ГЕРБ разпредели на техните си общини. 100 общини, Попово, въпреки, че пишем, плачем – 
няма. Хайде няма да се връщам 2016, 2017 г., нима тука не живеят българи, нима тези хора 
не формират излишък.  

Постановление 315 от 19 декември миналата година – разпределение са 145 милиона. 
Пак на общини. Да Ви цитирам ли общини тук около нас, няма да цитирам цяла България. 
Ама Вие си купихте едно гласуване за самолетите да Ви подкрепят и парите отидоха там. 
Няма глупави хора тук, то се вижда от далеч. Помогнете на Попово да не взимаме кредит, 
ами дайте от тези излишъци и на Попово. Аз знам, че не съм любимец, но в края на краищата 
Вие сте съветници на Попово, не сте на правителството.  

Д-р Колева, доволна – 200 000 здравеопазване – за капиталови разходи, лично аз съм 
настоявал, борил съм се, има тенденция да спазват закона. Да, по закон имаме право да 
даваме капиталови трансфери към болницата. Това го правим. Но д-р Колева, Вие там, ако 
правите нарушения на капиталовите трансфери, ние какво сме виновни, че Ви превеждаме 
пари, пък знам ли къде отиват? 

И вчера на срещата със протестиращите, чух че болницата не била получила никакви 
пари, аз съм бил говорил за някакви два милиона и двеста, пък те никакъв лев не били 
получили. Вие забравихте ли, че болницата бяхте пред частен съдебен изпълнител да 
разпродава всичко. И общината извади тези пари за сметка на 11-те улици по списък и ги 
даде на кредиторите. И спасихме по този начин болницата и аз за това се гордея. Но колкото 
хора, толкова и мнения. Вчера един ме пита защо сме дали парите, пък аз знам, че съпругата 
му – джи пи. Ето, има и такива нелогични въпроси. Защо сме дали пари на болницата – 
нямало смисъл. Ами жена ти не работи ли като джи пи? Сестра му ли беше? Нелогични 
въпроси, но това го има. Болницата в един град е необходимост и ние, благодаря Ви, и 
миналата година и тази година ще продължим с тази политика да помагаме на болницата, 
защото страшно нещо е, човек да няма къде да отиде, особено „Вътрешно“, „Неврология“, 
възрастно население. Ами оня ден и аз съм болен от грип, отивам, интересувам се, пълнят ли 
се леглата? Пълнят се. Значи тази болница трябва съществува. И аз се радвам, че Ви има, 
благодаря Ви за подкрепата на съветниците, благодаря и на ръководството и на личния 
състав на болницата, защото помагат в една социална сфера. Благодаря Ви! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Веселинов. Колеги, имате думата за дуплика и за нови въпроси. 
Заповядайте г-н Тошков. 
Никола Джамбазов – общински съветник 

Уважаеми колеги, имам въпрос, свързан с, всъщност въпроса ми е какъв е размера на 
събраните битови отпадъци и колко е похарчила Общината пак във връзка със сметта за 2018 
година. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Извинявай, това е въпрос за отчета за 2018 година.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Имаме специална точка за отчет за отпадъците, който беше приет, ако се не лъжа 

декември месец 2018г. Или нещо от този род свързано с отпадъците. Г-н Маринов, опитайте 
да отговорите. 
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 

Мога да Ви отговоря така в общ план. Като цяло приходите от такса смет на годишна 
база, които общината акумулира са около 800 000 лева. А план-сметката е около 1 200 
хиляди лева, което значи, че общината дофинансира план-сметката с около 400 000 лева. Ето, 
във връзка с протестите за местните данъци и такси, виждате че Общината не е увеличила 
такса смет, в смисъл такъв да компенсира средствата, които са и необходими. Това са 
параметрите към настоящия момент. Миналия месец мисля, че имаше коментар на сесията 
във връзка с план-сметката, че предстои провеждане на процедура, където ще бъдат 
третирани отпадъци, обработени и в зависимост от това по какъв начин ще продължим тази 
дейност през тази година и ще видим какви ще ни бъдат разходите през бюджетната 2019, но 
те в никакъв случай няма да надвишават сумата от милион и двеста хиляди. Благодаря!  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Маринов. Г-жо Георгиева, дуплика в рамките на три минути. 
Заповядайте.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Искам само да апострофирам д-р Веселинов относно шадравана и Мемориалния 
комплекс. Не съм казала да се намалят данъците с тези пари на хората, да останат в хората. 
Казах, че би било редно да бъдат вложени в пътната инфраструктура, защото е видно, че 
хората са недоволни от това. Не е толкова трудно да се определят нуждите на населението. 
Хората имат нужда от ток, вода, редовно сметосъбиране, добри пътища, здравеопазване, 
образование. Значи тук от всичките тези пет, шест проблема, които изброих се оказва, че 
куцат само улиците, нали – образовани, тука доволни сме от болницата, аз също и моето 
семейство ползваме тази болница и съм за, да има болница и да и помагаме. А това, че 
казахте, че данъка за МПС не е целеви, аз съм наясно, все пак съм икономист. Но, това, 
когато ние плащаме данък МПС нали искаме колите ни да се движат по хубави улици. Не с 
тези пари, защото данъка не е целеви, да се прави шадраван. А относно Мемориалния 
комплекс разбрах, че това е Ваша лична идея, даже чисто емоционална, но не мисля, защо 
трябва да се прави с парите на гражданите? Ако са в излишък – да, но е видно, че те са нужни 
на друго място. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-жа Георгиева. Други желаещи? Г-н Петров, заповядайте 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Моето също е реплика. Просто искам да кажа, че не съм доволен от отговора, който 
ми дадоха за улица „Г. Бенковски“ в Осиково. Това, че през целите си 27 години не сте 
направили нищо за Осиково, не ме удовлетворява. Просто, аз си мисля, че тези пари има 
къде да отидат на много по-хубави места и по-важни. Значи, също съм учуден, че вместо 
Кмета да ни отговаря точно на въпросите, той започна да си прави предизборна кампания. 
ГЕПБ, били виновни за туй, ГЕРБ били виновни за друго, самолети, не знам какви работи. 
Какво общо има с бюджета, учуден съм ? Просто и в един момент завъртяха работите, че ние 
сме виновни за болницата. Ама моля Ви са, паметта ни не е толкова къса, ние знаем защо 
платихме миналата тези два милиона, ами това е, че не се обсъждаха добре кредитите, и с 
лихвите се събраха два милиона и се стопираха сметките на общината и ние по спешност 
трябваше да вземем решение да се платят. Каква вина имаме ние, че Вие не сте обслужвали 
кредитите през тези години? Благодаря? 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Господин Петров, много босичко. Какви кредити общината не е обслужвала миналата 
година? Ето ги финансистите. За болницата ние не сме обслужвали кредити. Болницата е 
търговско дружество. 
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Драгомир Петров – общински съветник 
 През годините са се събрали тези пари. Ами каква вина имаме ние. Ние просто много 
добре направихме, че ги гласувахме тези пари, защото иначе нямаше да я има болницата. 
Ние нямаме вина в цялата работа.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 А кой има вина? Нали дадохте на Прокурора с Ваше решение да се обсъди кой 
подписа този договор и каква вина и каква щета нанесе на Общината. И стига с това 
Осиково, Вие говорите за бюджет 2018.  
Драгомир Петров – общински съветник 

Говорим за бюджет 2019. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Това е преходен остатък от миналата година.  
Драгомир Петров – общински съветник 

Ама ние решаваме дали да го има преходния остатък. И разбрахме, че Вие казвате, че 
ще си го направите, ами направете си го. Стройте си, много ясно, че каквото искате, такова 
ще си направите. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, продължаваме нататък. Заповядайте д-р Георгиев. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Уважаеми колеги, постарах се доста обстойно да разгледам бюджета като се 
консултирах с няколко специалисти, дори и от други окръзи. Изключвам и моята съпруга, 
която е доста добре запозната с бюджетите. Още в деня на влизане в комисията аз зададох 
няколко въпроса на г-н Маринов. Първия въпрос беше – съобразен ли е с всички закони 
взети от правителството, които са изброени тук надолу. Той много ясно и точно каза и 
потвърди моята теза, когато разглежда бюджета, че действително са съобразени със всички 
закони, които е взело правителството. На първо място е отбелязан Закона за публичните 
финанси, на второ място е отбелязан Закона за държавния бюджет на РБ, на трето място 
МПС № 776, на четвърто място ПМС 344, на пето място Наредба за условията и реда за 
съставянето на тригодишна бюджетна прогноза на местните дейности. Нататък продължавам 
с указания, които трябва да спазват общините и те са спазени във връзка с структурата на 
бюджета. Какво имам на предвид – предвижда се възможност за трансформиране до 50% на 
целевата субсидия в капиталовите разходи. След това, увеличение на средствата за функция 
образование от 7 702 хиляди на девет милиона деветстотин и това, продължавам по-надолу – 
в разработката са спазени всички закони изброени – ЗМД, Закон за управление на средствата 
в европейски структури и инвестиционни фондове, Закон за обществени поръчки, закон за 
автомобилните превози, Закон за общинската собственост. Това Ви го казвам, защото стигам 
до извода, че ние разглеждаме бюджета и трябва първо да влезем в рамката и второ трябва да 
видим дали служителите на общината са си изпълнили задълженията. Всички знаем, че те 
ако не се съобразят със законите на държавата, които е приело правителството, те ще бъдат 
санкционирани.  
 Аз искам да направя едно предложение, което смятам, че ще бъде целесъобразно, 
защото всички се убедихме, че за една година, когато ръководството на болницата излизаше 
с отчети, виждаме че състоянието на болницата се подобрява. Ще Ви зачета това нещо, което 
е записано в бюджета – Разходване на средства, така наречени държавни дейности в най-
малка степен позволяват за провеждане на самостоятелна политика в местното 
самоуправление – това е преписано точно от Закона за бюджета на РБългария. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Д-р Георгиев, само напомням – до момента имате 3 минути и половина. Имате още 
минута и половина по Правилник. 
Евгений Георгиев – общински съветник 

Ще вляза. Предвидените увеличения на заплатите на педагогическия персонал 
съобразно подписаните колективни трудови договори не е изцяло обезпечен и това налага 
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икономии за издръжката на училищата и съответно дофинансиране на детските градини. 
Всички знаем, че директорите на училищата разполагат с този бюджет и аз имам едно 
предложение, ако Вие го предложите и се одобри – всяко тримесечие директорите на 
училища да дават отчет и по този начин дисциплината за изразходване на тези близо два 
милиона и отгоре до 20 % ще бъде стриктно спазване и няма да има нарушение. Това е моето 
предложение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви. Не съм сигурен само до колко това е свързано с бюджета, ние сега 
обсъждаме, хубаво е като предложение, добре би било да се спазва, въпроса е до колко е 
удачно в този момент да се гласува? До колко има връзка с бюджета на Община Попово за 
2019 г. 
Евгений Георгиев – общински съветник 

Ами два милиона имаме допълнително, които ето тука казват, че подписаните 
трудови договори колективни не са изцяло обезпечени. Аз мисля, че именно директорите 
отговарят за това изразходване и те трябва да вземат отношение и да се отчитат.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря Ви г-н Георгиев. Г-н Маринов, заповядайте. 
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, това е неизменна част от бюджетния 
процес във всяка една община и първостепенен разпоредител, както и в случая и в Община 
Попово, искам да Ви кажа, че по отношение на директорите на училища, те са делегирани 
бюджети. Първоначално в момента им утвърждаваме бюджетите на всяко едно от училищата 
и те имат законов ангажимент да го изпълняват така, както бюджета им е одобрен и утвърден 
от първостепенния разпоредител, в случая от Община Попово. Тези бюджети Вие ще ги 
видите на сайта на Общината, ще бъдат публикувани следващата седмица. Като всеки един 
директор на училище има законов ангажимент при всяка една промяна в дейностите и 
разходните пера на бюджета си да уведомява за това първостепенния разпоредител. Има 
само уведомителен режим. Иначе, те са напълно автономни при разходване на средствата 
съгласно националното законодателство. Единственото, което може да се прави, е ако те 
желаят да направят капиталов разход, е то минава с Ваше решение. Това е, което мога да Ви 
кажа.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Д-р Георгиев, надявам се, че получихте отговор. Г-н Димитров, заповядайте, реплика. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Понеже споменахте името ми, само ще Ви кажа, че аз не съм мислил дали ще се 
кандидатирам за кмет или няма, но със сигурност знам, че Вие ще се кандидатирате и 
сигурно ще се наложи и аз да помисля в тая…, но няма нищо лошо да се кандидатирате и 
Вие, защото един Доналд Тръмп управлява САЩ, защо Вие да не управлявате Община 
Попово, даже бих Ви подкрепил, ако се кандидатирате.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Да, имаш пред вид не психическото ми здраве, а възрастта, той е на 74-75 години, а 
пък аз защо на 70 да не се кандидатирам. Това ли имаш пред вид? Ако е това, благодаря ти, 
ако е психически намек може да видиш – има психо диспансер, там ходят такива като мене 
„душевно болни“ …. Както евентуално… 
Димитър Димитров – общински съветник 

Само не ми отговорихте, защо, това вече сериозно, защо не направихте така, че 
кметствата да имат бюджет?  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Ами, Вие защо с г-н Премиера нали кметовете ходиха и той им обеща с Влади 
Горанов този въпрос да го вкарате това като решение в Народното събрание и МС да излезе с 
постановление да задължи общините да го правим. Аз Ви връщам топката. Нали премиера 
обеща. Чакам.  
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Димитър Димитров – общински съветник 
Ама не, вижте, Вие 2015 г. сте го обещали, когато нещата бяха по съвсем друг начин. 

И аз смятам, че наистина има нужда по-големите кметства с избираеми кметове е нормално 
да имат бюджет. И Вие сте го осъзнали, след като сте го написали във Вашата диплянка от 
2015 г.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре е обаче да бъде направено на национално ниво. Г-жо Георгиева, наистина вече 
е в разрез с правилника. Заповядайте. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Като слушам г-н Кмета и Димитър Кънев, искам да Ви кажа, че не се учудвайте защо 
всяка година вдигат пенсионната възраст. Скоро, нали съвсем може да премахнат пенсиите. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

А, да ги премахнат, а с всички останали какво да направим? Заповядайте д-р Колева, 
реплика. 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми колеги, предлагам да спрем разискванията, защото се разводнихме много. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Подлагам на гласуване предложението на д-р Колева да прекратим дебатите по 
бюджета. Който е съгласен, моля да гласува: 

 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     23 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       1 

 
Предложението се приема. 
 
Призовавам, ако има в коридора, хора, които не присъстват в зала да влязат, защото 

ще подложа на гласуване най-важния документ на Община Попово – бюджета. Така, че 
всички, които напуснаха залата по една или друга причина да влязат. 

В такъв случай колеги, след направените разисквания, след направеното уточнение от 
г-н Маринов за приложенията към Проекта за бюджет, и след приетата от Вас забележка, че 
бюджета го приемаме по предварително раздадения Ви писмен вид подлагам на гласуване 
Бюджета на Община Попово за 2019 година. Гласуването по тази точка естествено е 
поименно, така че изчаквам г-н Атанасов да заеме местото си и започваме: 

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
  

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

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 480               

 
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 2019 година, ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на 
ЗДБРБ за 2019 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 2019 година, както следва: 
1.1. По приходите в размер на 26 260 435  лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 022 124 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на              
13 167 115 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 41 559 лв., 
съгласно Приложение № 3 

1.1.1.3. Финансиране –  - 62 533 лв., съгласно Приложение 1 
1.1.1.4. Преходен остатък от 2018 година в размер на 875 983 лв., съгласно Приложение 

№ 14; 
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 12 238 311, съгласно Приложение №1, в 

т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 182 800 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 730 848 лв. 
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 102 000 лв., в т.ч.: 
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1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 764 300 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

337 700 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на         1 221 
100 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – -141 018 лв. 
1.1.2.6. Възстановени временни безлихвени заеми в размер на 2 600 000 лв. 
1.1.2.7. Финансиране – 111 707 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.8. Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 430 874 лв., съгласно Приложение 
№ 14; 
1.2. По разходите в размер на 26 260 435 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 14 022 124 лв., в т.ч. резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 595 949 лв. 
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства 
от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                     
376 918 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 11 861 393 лв., в т.ч. резерв за непредвидени    и/или 
неотложни разходи в размер на 138 532 лв. 
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 
размер на 2 356 031 лв. 
2. Приема инвестиционната програма за 2019 г. (поименен списък по обекти, видове 
разходи и източници на финансиране) в размер на 1 916 189 лв., съгласно Приложение № 4, 
като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 
221 100 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 2019 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 
на кметства в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдени по т.3 от 
настоящото решение, считано от 01.01.2019 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: 
 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 80 152 лв.; 
 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 25 695 лв. 
 4.5. Субсидии за:  
  4.5.1. читалища – 548 729 лв., съгласно Приложение № 8; 
  4.5.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8; 
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  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 20 000 лв., съгласно Приложение №8 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 100 лв., 
съгласно Приложение №8. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 97 055 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 1 260 200 лв., в т.ч.: 

   8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 
Кохезионния и структурните фондове в размер на  100 000 лв.,  съгласно Приложение № 11; 
 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз от 
Разплащателна агенция в размер на 1 060 200 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  2019-2021 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 2019 година в размер на                    
1 100 000 лв.   
11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2019 година. 
11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019  година в размер на 
1 755 600 лв. 
11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2019 г. се определят в 
размерите, съгласно Приложение № 17. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2019 година, като наличните към края на годината задължения за разходи не 
могат да надвишават 2 740 694 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 9 135 648 лв. /50% от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните четири години/. 
14. Определя размера на просрочените задължения от 2018 г., които ще бъдат разплатени от 
бюджета за 2019 г. в размер на 77 065 лв., съгласно Приложение № 22. 
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 
2019 година в размер на 120 000 лв. 
16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
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при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и 
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
16.2. 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. 
16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 
разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  
17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  
17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  
17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 
17.4. 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. 
17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 
17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 
отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния Управляващ 
орган и на МФ. 

18. 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. 
 18.1. 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 2019 година. 
 18.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 
 18.3. 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. 
19. Упълномощава кмета: 

19.1. 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.  
19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 
дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 20. 
21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да 
разработят и представят в срок до 21.02.2019 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от 
ОбС бюджет. 
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение № 23. 
 
 Уважаеми колеги, благодаря Ви. Това наистина е най-важния документ, по който ще 
работи общината в тази предизборна година, така че да се надяваме, че сме създали добри 
условия за работа. 

Сега, моля за Вашето съдействие – да започнем ли следващата точка и да я оставим 
недовършена, като решение по нея ще вземем след като се върнем, защото иначе ще загубим 
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още 20 минути. И после много ще удължим времето. Ако искате да започнем със 
становищата и въпроси и после ще продължим като се върнем. Добре, продължаваме в такъв 
случай 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Попово. 

Тук становища имат отново всички комисии. 
Становище по тази точка имат всички комисии, така че давам думата на Председателя 

на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 

С два гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, комисията отново няма 
становище.  
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 с три гласа ЗА и един ПРОТИВ 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 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 „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник  
 Нашата комисия,  с три гласа ЗА и два гласа  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение. Благодаря Ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Илиян Станчев -  общински съветник 
 С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ проекта за решение се приема от нашата 
комисия. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Станчев.Проекта за решение по тази точка отново е много дълъг. Беше 
разискван по всички комисии многократно, беше разискван и така на други места 
необичайни и снощи на това събиране, което се направи с хората, така че желаете ли да не го 
четем, защото има и таблични стойности, да го приемем по варианта, който е в писмен вид, и 
ако има някакви забележки, тогава да ги направим само. Приемаме ли този начин на работа? 
Да ! Добре, приемаме го. В такъв случай зачитам само основанията:  
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с §39 и §40 
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,  

Предлагам да вземем това решение, което е раздадено в писмен вид. Така, можем да 
стартираме процедурата по обсъждането, така че който желае да заповяда. Заповядайте г-н 
Кьосев. 
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Румен Кьосев – общински съветник 
 Благодаря, г-н Председател, аз искам да взема становище, във връзка с направеното от 
мен и колегата Кънев Димитров желание за извършване на промени в ставката за дължим 
пътен данък както за леки автомобили, тъй и за товарни. Запознат съм с мотивите, изготвени 
към Справка за отразяване на постъпили предложения и ме учудва неприемането на нашето 
предложение от ОбС. На първо място ме учудва от кого изхожда този документ, тъй като 
има една графа – организация, потребител, без да е ясно – кой. Предполагам, че все пак това 
е Общинска администрация. Учудват ме мотивите, които са посочени и най-вече 
процедурното, грубото показване на закона, а именно АПК чл. 26 от Закона за нормативните 
актове, където в чл. 77 на АПК е посочено, че в предходните членове на АПК е посочено кои 
са компетентните органи да издават нормативни и поднормативни актове. В ал. 3 на чл. 76 е 
посочено, че ОбС издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните 
актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. В тая връзка чл. 77 
последващ сочи така – Компетентния орган издава нормативния административен акт, след 
като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. Ето 
къде е същественото процедурно нарушение, което си позволява да извърши общинската 
администрация като не приема и не включва нашето предложение за обсъждане именно от 
органа, който следва да приеме подзаконовия нормативен акт. Следва, независимо дали ще 
одобрите или не нашето предложение, то да бъде подложено на обсъждане от органа, който е 
овластен от закона да приеме нормативния акт и тъй като цитираната от мен разпоредба на 
чл. 77 от АПК във връзка с чл. 26 ал. 2 от ЗНА са императивни норми, те ще доведат в 
бъдеще за отмяна на цялата, на всички изменения, които сега ще бъдат гласувани, тъй като 
прогласяването на нищожност на един нормативен акт, още повече, че това е общ 
административен акт, а не индивидуален, който касае неограничен кръг субекти, за които 
поражда права и задължения, не е обвързан с прекузивни срокове, сиреч по всяко време, 
всеки гражданин на община Попово, всеки заинтересуван, Прокуратура, Областен 
Управител, естествено без общинските съветници, тъй като няма да коментирам 
становището на ВАС, общинските съветници не могат да атакуват собствените си решения, 
дори да са гласували против, но всеки един субект, който е засегнат от този нормативен акт, 
неограничено във времето ще може да го атакува и на основанията, които Ви посочих, а 
именно неподлагане на обсъждане и на гласуване на нашето предложение от компетентния 
орган ще доведе до неговата отмяна. В тая връзка няма да бъда подробен като в съдебно 
заседание, да изброя 10 или 15 решения на ВАС, но към 29.01.2019 г. от информационната 
система Сиела-Норма, с която разполагам поне 30 решения, касаещи подобни казуси 
намерих, при които ВАС е отменил на такива основания, които Ви изложих Наредби на 
Общински съвети на територията на цяла България. Ето защо, аз съм възмутен от 
становището, изразено от някой, не посочен кой – не прието предложение и т. н.. 
Предполагам и колегите са запознати и няма да чета изцяло мотивите, които са изложени в 
тази справка на общинската администрация. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Кьосев. До колкото разбирам, Вие не сте съгласен с отказа на 
администрацията да бъде качено това нещо на сайта за обсъждане. Така ли да разбирам, 
защото доста юридически термини използвахте, позволете малко да …. 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Сега, в първата част на така изложените мотиви, не споделям, че трябва да бъдат 
качени на сайта. Във втората част, където се касае за товарни автомобили бих бил склонен да 
приема, че има някакъв резон и там следва да бъде публикувано и да бъде изчакан съответни 
срок по АПК. Но тъй като нашето предложение касае предложения за изменение, които са 
публикувани и е бил даден този едномесечен срок следва нашето предложение да бъде 
обсъдено в този съвет, а не в някаква си, комисия, която да дава становище – „ДА“ или „НЕ“ 
– да бъде ли прието като предложение или да не бъде. Не е работа на тази комисия да прави 
това, работа е на ОбС да одобри или да не одобри нашето предложение. 



 

22 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, разбрах. В такъв случай помогнете ми отново. Тъй като Вашето предложение 
беше раздадено на всички комисии, беше разгледано – в момента Вие имате също 
възможност и право, да го изразите, да го предложите и да бъде разгледано на това 
заседание, това ще ли е в нарушение на закона, на това което всичкото изразихте. 
Румен Кьосев – общински съветник 
 То няма да бъде нарушение, но аз ще изразя личното си мнение, че то се обезсмисля, 
след като приехме първа точка от дневния ред. Едва ли някой в общинска администрация ще 
се ангажира с преструктуриране на бюджета с евентуално извършени днес промени на 
наредбата в съответния чл. 47 . 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това са предположения до колкото аз разбирам нали теоритично и практично могат да 
бъдат обсъдени, явно ще коства усилия, но нищо не пречи това нещо да се случи. Законови 
пречки няма.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Да, няма.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз, поне останах с убеждението към този момент, че ако ние разгледаме 
предложението Ви тук, което е направено, няма да сме в нарушение.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Да, точно така. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря. Добре, това беше достатъчно да си изясним фактическата ситуация. Така, 
колеги имаме още 5-6 минутки, така че заповядайте който желае да се изкаже за тази 
промяна, която аз държа да подчертая, че беше инициирана от правителството. Това не е 
наша инициатива, не е инициатива на общините.Това беше инициирано от Министерски 
съвет и беше във връзка с екологичните норми, замърсяването на околната среда и т. н. Така 
че това, което в края на краищата това, което е различие между нас и всъщност различие във 
вижданията е провокирано от правителството, нали и от общото управление, така мисля аз, 
не е наша инициатива. Заповядайте. 
 Заповядайте г-н Димитров.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, правителството 
инициира нещо, но то дава параметри и ние трябва като общински съветници съгласно 
нормативната база да изберем в какви параметри ще бъдат данъците. Слушайки вчера и 
хората, а и работата ми като общински съветник, а и като гражданин на тази община, който 
си плаща данъците, аз знам и всички тука знаете много добре, че нашите данъци още от 2008 
година са много високи. Всички сме го изпитали на гърба си като си купим кола от друга 
община и като дойдем да я регистрираме тука лъсват едни 90, 100, 70 в зависимост от колата. 
Мисля, че и д-р Веселинов така снощи си направих труда да изгледам на живо срещата 
вчерашната, защото не присъствах в началото, мисля, че и д-р Веселинов ще се съгласи с 
това нещо, което искаха и хората и в тази посока за да не Ви отегчавам, аз правя 
предложение конкретно,а и което Вие г-н Георгиев казахте, че можем в заседание на 
направим правя конкретно предложение по докладната на д-р Веселинов да гласуваме 
следните параметри, които са заложени в докладната, тоест аз правя следното предложение: 

- до 55 kW включително – предложението на общината е 0,51 лв. за 1 kW, аз правя 
предложение 0.45 лв за 1 kW; 

- над 55 kW до 74 kW включително предложението на общината е 0,65 лв. за 1 kW 
– правя предложение 0.55 лв. за 1 kW 

-  над 74 kW до 110 kW включително предложението на общината е 1,65 лв. за 1 
kW , аз правя предложение – 1.50, като знам, че това са наистина масови автомобили, 
че и нашето предложение с адв. Кьосев е много високо, като ми посочиха ред 
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общини, където е 1.20, но ако други колеги желаят да посочат още по-ниска ставка на 
тая масова употреба в автомобил от 74 до 110 kW имат правото да го направят. Ние 
правим предложение – 1.50, като правя уговорката, че ние не издевателстваме над 
бюджета на общината, като с тези намаления бюджета на общината няма да падне със 
150-200 хиляди лева, а ще падне със 70-80 хиляди. 

- над 110 kW до 150 kW включително моето предложение е 1.60 за 1  kW, а 
предложението на общината е 1,84 лв. за 1 kW,  

-  над 150 kW до 245 kW включително общината предлага –1,90 лв. за 1 kW, а 
предлагам 1.60 за 1 kW. 

-  над 245 kW – и община Попово предлага 2,10 лв. за 1 kW и аз също предлагам 
2.10  за за 1 kW; няма по-надолу. 

 
Като обаче продължавам надолу в т. 2 екологичния компонент там също искам 

да предложа екологична категория и коефициент. Значи без екологична категория 
„Евро 1“ и „Евро 2“ , коефициентът който общината предлага е 1.10, аз също 
предлагам 1.10. 

„Евро 3“ – общината предлага 1, аз също предлагам, тоест с адв. Кьосев където 
сме направили предложение също предлагаме 1. 

„Евро 4“ – общината предлага 0.90, ние предлагаме – 0.80. 
„Евро 5“ – общината предлага 0. 70, ние предлагаме – 0.60 
„Евро 6“ – общината предлага 0.60, ние предлагаме – 0.40 

 
И имам една молба към г-н Кмета, предложихме да се разгледат и товарните 

автомобили и моля на едно от следващите заседания да поговорим сериозно за тези 
товарни автомобили, защото данъците в община Попово наистина са убийствени и 
трябва да Ви кажа, че разполагам с информация, че много фирми, фирми и то със 
сериозен ресурс от автомобили нищо чудно при тези ставки, които ще продължат да 
действат ще си пререгистрират автомобилите на друго место. Което за мен е 
притеснително и точно от това изходихме с адв. Кьосев разглеждайки за леките 
превозни средства да предложим и това, защото това, което си направих труда, за да 
не ви отегчавам, но  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Изтече Ви времето, изчаквам да завършите мисълта за да не Ви прекъсвам 
Димитър Димитров – общински съветник 
 500, 600 лева по-високи примерно „Евро2“ камион в общини категория като нашата се 
плаща около 1000 лева, при нас е 1540 лева. В момента.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, разбрах г-н Димитров, ако сте приключили, колеги, тъй като времето и 
това, което решихме да направим изтече, часът е 10.45, прекратяваме дебата по точка 2. 
Приканвам всички да отидем да изразим съболезнования на близките на Пламен и в 12 часа 
продължаваме заседанието. 
 Уважаеми колеги, след тази неприятна почивка, която ни се наложи да направим да 
продължим все пак работата на 39-то заседание на ОбС Попово. Да припомня разглеждаме 2-
ра точка от дневния ред - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС 
Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово. 
 Преди да прекъснем заседанието г-н Димитров направи предложения за корекции в 
таблицата, която е предложена от общинска администрация. Аз не проследих точно, но това 
г-н Димитров е Вашето предложение, няма нещо по-различно в него? Добре.  

Така, други предложения, да продължим дебата в такъв случай, други коментари по 
темата. Заповядайте г-н Попвеличков. 
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Стоян Попвеличков – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, по така изнесеното 
предложение, с голямо уважение към колегите, искам да подчертая, че не виждам особена 
разлика, между това изнесено от общинска администрация и тяхното с разлика от 6 до 20 ст 
няма да се решат проблемите на гражданите на община Попово и да се реши проблема с 
пътната инфраструктура. Мисля, че дори и коефициентите на околните общини на нас 
нарастват в последните години и ми се струва твърде популистко ние да намаляваме, а те да 
вдигат и след изборите отново ние да вдигнем данъците на общината за МПС. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Попвеличков. Други желаещи да се изкажат по тази тема. Г-н 
Кьосев, заповядайте.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Ще направя реплика към уважавания от мен Попвеличков. Кой и как ще променя в 
следващия местен парламент не е ясно, дали ще сме ние, дали ще са други. Колегата 
Димитров обоснова своето предложение, като изложи и икономическите параметри. Каса е 
се за едно намаляване на общия обем приходи от 70-80 хиляди лева, което е аргументирано 
по следния начин – хората вчера изразиха своето недоволство от лошата инфраструктура, 
нека ги оставим тези пари в ръцете на хората и като си спукат думите в дупките и си 
изкривят джантите с тези пари да си направят ремонтите, а не да псуват ОбС и общинската 
администрация за високите данъци. Ако това приемете, че е популистко, може и да се 
съглася с Вас, но това има и икономически измерения, това предложение, което на първо 
място не уврежда значително бюджета на общината, а на следващо място поясних и ползата 
за гражданите за общината. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Кьосев. Може би тук е мястото да направим това уточнение, защото 
аз чувам различни цифри по отношение на влиянието на това ваше предложение върху 
бюджета. Г-н Маринов, ние имаме ли приблизително изчисление как би се отразило 
предложението на колегите върху намаление на приходите? 
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Събираемостта на всеки един налог е доста разтегливо понятие. Той се формира от 
основата облагаемата за съответната година плюс съответните недобори, които се събират 
през бюджетната година, като и както всички предложения, така и нашето не е определено 
като по час, така и второто предложение. Като цяло философията на предложението на 
общинска администрация, което е представено на Вашето внимание, ние сме направили 
всичко възможно да изпълним философията на закона, законовите изисквания от една страна 
и от друга страна да защитим интересите на общината от гледна точка на събирането на този 
налог. Като тук миналата година мога да кажа, че сме събрали около един милион лева от 
съответния данък, а в момента сме заложили 975 хиляди лева. Като данъчната облагаема 
основа е около 900 хиляди лева и визира определено количество недобори, които 
предполагаме, че ние ще съберем. А предложението на съветниците Кьосев и Димитров е с 
около 68 000 лева под това, което сме предложили ние като докладна и предложение до Вас. 
Технически погледнато, сега със стотинки с левове няма как да Ви го кажа това нещо. Това е, 
което  можем да кажем ние като финансисти, което сме сметнали на първо четене. Тук вече 
има много относителни неща. Примерно никой не знае колко от гражданите на Попово ще 
предпочетат да дадат едни 100 лева, тъй като масово в талоните на автомобилите той липсва 
и без да имат такъв сертификат няма как данъчна служба да предприеме действия и да им 
намали данъците. Трябва да отидат до съответната фирма вносител на автомобил, да извадят 
съответния документ за Евро 4, 5 или 6. Оттам да отидат в КАТ Търговище, да си сменят 
талона и след това КАТ по служебен път да предостави информация на колегите в Данъчна 
служба в Попово, които това нещо да го вземат пред вид. Виждате, че има доста неизвестни 
и примерно хората, които имат сертификат Евро 4 с автомобил 110 или 120 коня може би ще 
им струва икономията от данъка за 2 или 3 години за да си сменят талона. Всичко е въпрос 



 

25 
 

на преценка и на решение на самите граждани. Относително, както е относителна и самата 
събираемост. И тук ние сме събрали информация от наши съседни общини като това, което 
те са дали като бюджет и 2018 и 2019г. без значение какви ставки са предложили нито една 
община не е намалила приходите си от този вид налог. Или ги запазват същите, или ги 
увеличават. Някои общини с по-големи суми, други общини с по-малки суми в зависимост от 
спецификата на всяка една от общините. В зависимост от приходите, които генерира тая 
община. Примерно ще Ви дам пример с Община Троян, която община Троян е внесла 
докладна на минималните си данъчни ставки. Това е така сигурно, защото колегите от Троян 
могат да си го позволят, защото там основните им приходоизточници не са от данък 
превозни средства, а примерно от туризъм, хотелиерство и други пера в приходната им част.  
 При нас имаме няколко основни приходоизточника на база, на които се гради 
стабилността на общината. Това са в най-голям размер неданъчните приходи, в които са 
включени всички такси, които се събират от общинска администрация, данъчните приходи и 
доходите от собственост. Това са основните пера в общинския бюджет, на база на който 
Общината се издържа, функционира. Аз не искам да политизирам проблема, Вие сами 
решете какво ще вземете като решение. Но това е, предложението на господата е с около 70 
хиляди под облагаемата основа. Да, благодаря Ви! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Маринов. Други желаещи да се изкажат? Г-н Димитров, ако спазваме 
правилника Вие нямате право, имахте право да кажете, в момента нямаме и дуплика, защото 
няма отговор. 
Димитър Димитров – общински съветник 
………………./общинския съветник не говори на микрофон/ ………….. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ами добре, но по закон, ако трябва да бъдем точни няма такава …. Добре, ако е под 
формата на реплика в рамките на 3 минутки заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Значи, нашето предложение не е популистко, защото мога да Ви прочета Община 
Стражица, Община Търговище, нашето предложение, и на Община Попово. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 А другите общини, които са пред Вас можем ли да ги чуем всички. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Община Ботевград също – по-отдалечена, но горе долу, да. Значи – Община 
Търговище 55 kw – 40 ст., 55-74 кw – 60 ст., 74-110 kw – 1.20 лв., 110-150 kw – 1.30 лв., 150 – 
245 kw – 1.70 лв., над 245 kw – 2.20 лв.. 
 Община Стражица Търговище 55 kw – 50 ст., 55-74 кw – 54 ст., 74-110 kw – 1.20 лв., 
110-150 kw – 1.40 лв., 150 – 245 kw – 1.60 лв.. 
 Нашата презумция е, че ние си даваме сметка за бюджета на общината и за това не 
предлагаме, това са долните граници на колегите от съседните общини, които са 
предложили. Ние изхождаме от това, че нашие години наред от 2008 г. насам данъците са 
високи. И вчера като слушах и аз хората тука, хората казват – Ок, ама ние сме плащали 10 
години високи данъци, а в същото време инфраструктурата ни е в окаяно състояние. И 
хората искат малко глътка въздух, защо да не им я дадем? В края на краищата ние сме в 
последната си година на мандата, защо да не им дадем глътка въздух? След като те години 
наред са го плащали това, а не се е случвало нещо, което да подобри всички можем да си 
сложим ръка на сърцето и да започнем да изброяваме улиците в града, които вече и асфалт 
няма по тях, а не може и кърпежи да се правят. На една „Балканска“ какви кърпежи ще 
правим? Там е излязъл вече чакъла. На „Габровска“ и т. н. Така, че тези хора явно са 
изходили от това нещо, да те си повишават данъците, защото те са били ниски до сега, 10 
години са ги плащали ниски.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 По-добра ли е структурата примерно в община Стражица, питам? 
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Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами като минем по централната улица, каквато е нашата бул. „България“ нещата са 
коренно различни. Даже предпочитам да минавам от там, когато минавам за Търново или за 
София отколкото да минавам по околовръстния път, който е много лош. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз мисля, че въпроса по-скоро беше риторичен. Едно и също е положението във 
всички Общини, особено в малките, тъй като недофинансирането в малките общини е ясно и 
отдавна е проблем за всички.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Искам да кажа, че не сме подходили популистки.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, възможно е. Но хубаво е, когато правим съпоставка  да има, защото Вие в 
момента избирате общини, които всичките са под нас. Аз примерно мога да дам общини, 
които са доста над нас и те са съпоставими. За да може да се получи равностойност при 
сравнението. И казвам: Община Лозница – до 55 kw в Попово е 0.51, община Лозница е 0.55, 
в 55 до 74 – при Попово е 0.65 в община Павликени е 0.85. Община Павликени е съпоставима 
с нашата. От 74 до 110 kw в Община Попово е 1.65, в Община Търговище е 1.43 – тук да 
кажем сме малко по-нагоре. В 110-150 kw Община Попово е 1.84, община Разград е 1.85, 
община Лозница – 1.68, Исперих са още по-нагоре. В 150-245 kw ние сме на долна граница – 
1.9 почти, - 2 – са Павликени, 1.75 е Велики Преслав, 1.77 е Лозница, 2.1 е Разград. В общи 
линии имаме и така, и така. Това искам да кажа, че не може да се направи еднозначно 
твърдение, че ние сме в горната граница, заради структурата на парка ни, за това се получава 
може би при смятането на различните ставки при различните киловати. И още едно искам 
само да напомня и приключвам аз повече по тази тема няма да се изказвам. Не бива, това 
нещо непрекъснато се прави, не бива да се обвързва данък МПС и инфраструктурата, 
различни неща са. Съгласен съм, че  е лоша инфраструктурата, много трябва да се направи, 
но не бива да се обвързва събираемостта на данък МПС с пътната инфраструктура – 
различни неща са. Това го твърдим вече много пъти. Всъщност част от бюджета е пътния 
данък, но не е специфичен, който отива само там. 
 Така, колеги, имате нататък думата. Кой друг желае да каже нещо преди да предложа 
предложението на господата Димитров и Кьосев на гласуване? 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз ще бъда много кратък, просто не искам да попадам в тези цифри, защото хората 
вече се объркаха напълно сигурно. Разбрах едно от финансиста г-н Маринов – парите не са 
нищо, кой знае каква цифра. Ние нека да кажем пък пред хората за разлика от другите, че ние 
намаляваме нещо, то е незначително. Това призовавам, нека се замислят колегите когато 
гласуват, нека по съвест – кой както реши нека да гласуват. Благодаря Ви! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Петров. Друг, желае ли нещо да каже? Заповядайте г-н Джамбазов. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, колеги, аз изхождам тук от казаното от г-н Маринов за 
екологичния критерий, екологичния компонент. Понеже аз изхождайки от превозното 
средство, което карам, нямам, не съм си извадил документ за Евро1, казахте, че 100 лева е 
документа, приблизително може би, да и гледайки, разигравайки и двата варианта в момента, 
ако ставката за Евро 4 е 90 ст., ако коефициента е 0.90, разликата между това, което плащам 
аз като Евро 1 и Евро 4 е 60 лева, но ако стане 80, ако слезе на ниската граница, разликата ще 
стане 100 лева в данъка. Така, че според мене логично е тези коефициенти да ги държим на 
ниските ставки, не коментирам горе киловатите. Екологичния коефициент – това е моето 
предложение. Благодаря.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Един въпрос към г-н Маринов, уточняващ, може ли? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 Г-н Димитров, нека друг да го зададе, ако обичате, да не нарушаваме правилника. 
Вече трети път взимате думата, разбрахме се, че ще спазваме правилника. Надявам се и 
другите колеги да са наясно, друг има ли? Заповядайте г-н Черкезов. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 До колкото знам, общинска администрация има готовност, може ли така на избрани 
масови автомобили какъв е бил данъка до сега и какъв ще стане сега. Все пак да поговорим и 
малко с цифри. Благодаря предварително. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-жо Стефанова, имате ли възможност да отговорите на този въпрос – масови 
автомобили, които до момента са били, говорим за коефициент или за общия данък? Добре, 
заповядайте. 
Олга Стефанова – директор Дирекция МДТ 
 Тука влизаме вече дами и господа общински съветници в спецификата, тъй като 
имаме различни групи, формиращи се от киловатите, а вътре в самите групи за киловатите 
имаме автомобили, които са в различни години. Да вземем примерно такива, които са 16 
годишни за групата от 0-55 kw – ако един автомобил, който е 2004 година „фолксваген – 55 
kw“, има Евро 4 – до момента ако е плащал 16.50 по ставките, които сега предлагаме ще 
плаща 25.25 лв. като разликата е 8.75 лв. . Тук имаме промяна на закона, която облекчението 
е било на 50 %, тук с промяната на коефициентите и вдигаме. За това е, защото нашите 
предложения са съобразени със закона. Ако за същата група от 0 до 55 вземем за 21 
годишните автомобили – примерно пак ще вземем 55 kw, което е горната граница за един 
Опел, който е 1999 год., не е ползвал отстъпка за катализатор – до сега е плащал 33 лева, по 
новото предложение ще плаща 33.94 ст. – разлика 0.94 лв. Следващата група на масови 
автомобили за нашата община е 56-74. Да вземем пак 16 годишни автомобили, имащи 
примерно Евро 4, един Смарт, който е 64 kw, който е плащал 24.30 лв, по новото 
предложение ще заплаща 35.10 лв., което е с 10.80 лева от горе. Пак казвам, до сега по закона 
е било 0.5, сега закона дава граница от 0.8 до 1. Нали тука пак е заради промяната в закона. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така пак ще плаща повече, ние и да имаме най-добрата воля пак ще плаща повече. 
Олга Стефанова – директор Дирекция МДТ 
 Тук следваща граница пак масови автомобили за Община Попово от 75 до 110 kw, 
групата пак примерно 17 годишни автомобили, една Мазда 100 kw, която до момента е 
плащала 165 лева с Евро 4, в момента ще плаща 148.50 лв., което е с 16.50 лв. надолу. Тук 
вече по закон въвеждат ползването на еврокатегориите, което съответно води до намаляване 
на данъка. 
 За 21 годишни автомобили в тази група един Опел, който е примерно 1999 г., 85 kw, 
до момента е плащал 140.25 лв., но закона казва, че за автомобилите над 25 години 
автоматично им се увеличава данъка с 10 % заради възрастта и още 10% заради липсата на 
еврокатегория. В момента ще плаща по нашите ставки 169.70 ст., което е с 29 лева повече. 
Това е пак заради промяната в закона.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, мисля че стана ясно. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Може ли пак за един автомобил между 5 и 10 години да направим разликата. 
Олга Стефанова – директор Дирекция МДТ 
 За последната група киловати – ако говорим пак за автомобил с година на 
производство 2011 – до момента е плащал 254.93 лв., сега с Евро5 ще плаща 178.45 лв, което 
е със 76 лева надолу.  
Николай Черкезов – общински съветник 
 Благодаря още веднъж, което искаме да демонстрираме с цифрите, е че това е 
презумцията на закона на старите автомобили вдигаме данъците, на новите ги ограничаваме. 
Долу горе запазвайки същите приходи в данъчния бюджет, това означава, че на практика 
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като цяло за общината нямаме увеличение на данъците. Това, което се случва не е по искане 
на ОбС, това са изискванията на закона. Най-потърпевшата група са малолитражките с 
катализатор, старите, които до сега плащаха с 45-50% отстъпка сега няма да ползват тази 
отстъпка и на практика ще плащат двойно. Това е положението, но това е законовата рамка и 
тя не зависи от нас. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря и аз на г-н Черкезов. Други желаещи да се изкажат? Заповядайте г-жо 
Георгиева. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Искам да попитам, ако някой има отговор. През 2018 г. имаме 1 милион събрани в 
бюджета от данъци на МПС. Това при какъв процент събираемост се е случило това и към 
момента имаме заложено 975 хиляди – при какъв процент събираемост прогнозирате да се 
случат тези приходи ? 
Олга Стефанова – директор Дирекция МДТ 
 Това, което сме събрали миналата година е 1 милион и три хиляди лева, като се 
формира от събираемост на текущ облог и от недобори. Събираемостта на текущия облог е 
на 71 %, а на недоборите е 17. За догодина предвиждаме подобна ситуация. Няма как да Ви 
дадем процент, запазваме цифрите процентно, каквото сме предвидили сега за 975 хиляди – 
вътре в тази цифра има и текущ облог има и недобори. Като проценти са 71 на 17 – това са 
цифри за 2018 г.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, други въпроси има ли? Давам думата на Кмета д-р Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа, господин Председател, аз се опасявах от тази точка, пък 
може би събитието, което ни прекъсна ни накара да сме малко по-въздържани, да уважаваме 
човека до нас. Благодаря Ви за коректния тон и доводите, които изказахте. Вярно е, че 
цифрите понякога объркват хората, но цифрите понякога са така необходими да можем да се 
аргументираме. Вчера от този протест, както ги поканих тук да изкажат техните виждания, 
ние стигнахме до мнението, че всъщност общината не вдига данъците. И аз съм благодарен 
на всички Вас, които правите този анализ от страна на администрацията и по този начин не 
се спекулира, че видите ли Общината увеличава налога и изтръсква на хората джобовете. Не 
забравяйте, както вече се каза и на Вас, този закон не го вкарва Община Попово, нито 
общините – НСОРБ, вкара го управляващата партия и г-жа Менда Стоянова много 
категорично в НС твърдеше, че в никакъв случай не се ощетяват хората. Аз съм съгласен, а и 
нашата политика е такава и вчерашната група, която протестира, апропо, г-н Кънев, Вие сте 
държавен служител пък участвахте в протеста. Интересно дали си пуснахте, без да се 
заяждам трябваше да си пуснете отпуск, както и днеска де, до колкото знам. Имайте го това 
пред вид. Не мога без тебе, как ще вървя без тебе. Ти се крепиш на моя гръб с изказванията, 
пък аз ще те оставя. Хайде. Никога няма да ти го простя.  
 Така, какъв беше духа на внесената докладна за местните данъци и такси. Община 
Попово категорично заявихме г-н Петров, че няма да увеличаваме нищо. Да, аз съм съгласен 
и вчера го казах, не искам да се връщам назад с 10 години и да твърдя, че Община Попово е 
имала най-високи данъци. Благодаря на г-н Кьосев, че се съгласи, че все пак има правна 
възможност да не обсъждаме за камионите. Въпреки, че безобразното поведение и атаки към 
юриста г-н Добрев от страна на г-н Кънев, втори път Ви цитирам, мисля, че не подхожда на 
един съветник, да заплашва, да се заканва и да отправя обиди и г-н Председател, не може 
един съветник да казва кой къде ще отиде, къде ще го прати, какво ще му се случи и дали бил 
в тази община или в друга не е нормалния диалог към общинската администрация и много 
Ви моля от тук нататък да направим така всички комисии да се записват, защото в противен 
случай има си етика, рискуваме да си нарушим добрите отношения съветници и 
администрация нека да ги запазим в добрия тон и да не си позволяваме такива 
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квалификации, защото ние гледаме напред и вървим напред. И в разговорите, в дебатите се 
ражда истината.  

Аз Ви благодаря, че така основно се изясни въпроса около предложените ставки, но 
искам още веднъж г-н Петров да прочета някои цифри, тъй като от така нашите проучвания в 
бюджетите на другите общини – Търново увеличава със 100 000 лева бюджета си все пак от 
увеличаване на местните данъци на МПС, Търговище с 433 хиляди, Разград с 350 увеличава. 
Аз Ви казах, че ние запазваме, дори и връщаме 25 хиляди. При нас видяхте, че миналата 
година 1 милион, тази година 975 хиляди. Ако тръгнем на Вашето предложение ние трябва с 
още 78 до 80 хиляди да върнем бюджета. Или не да задържим това ниво от 10 години назад 
или миналогодишния, а да вземем от бюджета. И ако вземем от къде ще го компенсираме? 
Няма да говоря по бюджета, но ето Исперих увеличават техния бюджет със 78 000, 
Павликени – с 230 000. Сега Омуртаг – с 20 000, Стражица – 40 000, Бяла Русенско – 75 000. 
Ето това е духа, и това ни е водило за да говорим и да си защитаваме този бюджет пред Вас. 
И вярно е, че тук искате екологичния коефициент на най-ниско ниво г-н Тошков. Погледнете 
го – той е на най-ниско ниво както предлагаме с едно малко изключение. И в категориите до 
55, от 55 до 74, всъщност ние намаляваме 74 – 110, 110 – 150 запазваме същото ниво, а 
новите категории 150 до 245 kw, и над 245, е че ние сме на минималното. Така мога да се 
съглася, че с цифрите Ви убеждаваме, че всъщност Община Попово не вдига данъците. И в 
никакъв случай с това не бива да се спекулира.  Да, Вие искате пък да ги намалим. Аз го 
разбирам това като малка демагогия и популизъм. Ето го тоя човек, който ще го поставите на 
място, аз благодаря на Председателя, че даде пример и то е така, вие вземате изгодните за 
Вас, мотиви на по-ниски, той Ви показа по-високи. Ами, този човек, който ще го пратите в 
Разград, данъка му сега на колата е 50.22 лв., накарах го изрично да го извади г-н Добрев, ако 
плаща в Попово е 42.90 лв. Пак е по-ниско, защо го пращате в Разград? Той може да си иска 
в Попово да си плаща данъка.  

Да, така е с товарните автомобили. Преди 10 години сме се поизхвърлили, имаше 
големи разлики. Факт е, че и другите общини тръгнаха да ни настигат. Но благодаря още 
един път пак, казах на адв. Кьосев, че се съгласи, че в момента не може да се дебатира заради 
правни изисквания за товарните автомобили. Аз мисля, че този дебат се изчерпа и грехота на 
хората, които спекулират, подбуждат други, като изопачават нещата или се правят добри и 
ги настройват срещу общината. Не, че няма да има недоволни, ще има, винаги има 
недоволни, но в края на краищата този бюджет се пълни с данъци и всички ние тук сме 
вързани с издръжката от тези данъци и живота в община Попово е благодарение на данъци, а 
това не е никак малък данък, както виждате това е един милион лева. Аз съм готов и да 
дебатираме по-нататък, ако имате нещо, което е категорично обвинение, че съм манипулирал 
и съм изнудил, или както казахте влиял върху духа и изработване на тази докладна записка 
от финансово – данъчния ни отдел. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря г-н Веселинов. Г-н Димитров, зачитам само точката, която касае Вашето 
засягане – общински съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване 
в заседанието е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на 
заседанието, така че смятам да Ви дам думата в края, ако желаете да направите лично 
обяснение.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 ………./общинският съветник не говори на микрофон/ ….. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, има такова, което е извън дневния ред. Имате право на 3 минути мисля, че 
отново. Добре, заповядайте, имате право като председател на група само трябва да уточним 
минутите. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Не, не ги уточнявайте, ще бъда съвсем кратък. Просто се учудвам, че така днеска 
решихте да спазвате правилника, само че, само за нас, а не за кмета, ама както и да е.  
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Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Когато Бойко Борисов го ограничат в изказванията. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 А бе, д-р Веселинов, що се сравнявате с Бойко Борисов не ми е ясно, като изобщо 
нивата… 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уча се, уча се 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Вие няма да се научите, Бойко Борисов е на 50 години, пък Вие сте на 70, кога ще се 
учите?  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Вие сте жалон за мене … 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Да, искам само да кажа, че с този закон и това, което се опитват общинската 
администрация да прокарат като нишка, че едва ли не този закон е променен и затова скачат 
данъците, не ГЕРБ сменя философията за сформиране на самия данък и вкарва един 
компонент, който е екологичния компонент и не е вярно това, че аз говорих поне с шест 
общини – ще ги почна от Провадия, през Шумен и Търговище и къде ли не. Навсякъде 
таксите са намалени или са на долна граница, но бюджета на общините се повишава. Аз не 
знам Вашите икономисти как стигнаха от 1 милион паднаха на 975 хиляди, те не искат да ми 
отговорят, на мен ми е ясно, Вие вчера ми отговорихте, когато казахте, пак цитирахте г-н 
Борисов, че той така залагал по-ниски ставки и като преизпълнел бюджета и т.н., Вие си го 
признахте сам, но не съм съгласен с Вас, че политическата партия, която управлява 
държавата и която аз тук представлявам в този ОбС вдига данъците, това е Вашата нишка, 
която Вие прокарвате.. А това, че ние предложихме на колегите нова философия, защото Вие 
говорите за киловатите, но не говорите за нашето предложение и за другия компонент – 
екологичния, той се отбягва този компонент, защото то там е разковничето на всичко това, 
защото ние и там предлагаме намаление, което ще се отрази на гражданите, но Вие така сте 
преценили. Най-вероятно ще си гласувате да продължат единадесета година високите 
данъци, но ние като политическа партия няма да подкрепим тези високи данъци в Община 
Попово, а ще подкрепим искането на хората, че наистина се плащат високи данъци, но не се 
подобрява жизнения стандарт и инфраструктурата. Напротив ще принудим хора да си 
прехвърлят колити в други общини, включително и камионите. Ще си прехвърлят фирмите 
със  седалищата, това се очаква, но като го направят следващия и по-следващия месец, тогава 
ще Ви ги изчета, да видим колко щети ще нанесем на Община Попово и на бюджета. 
Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Димитров. Г-н Джамбазов и Вие взехте думата, сега под каква форма я 
искате? Заповядайте като реплика. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Кмет, така е, прав сте за екологичния компонент за ниските ставки, но 
само до Евро 3, Евро 4, 5 и 6 са в редния, не са на нула и разликата е, това за което аз говорих 
преди малко е моето превозно средство е от 110 до 150 kw, ако е Евро 4, това което предлага 
г-н Кънев е с 40 лева по-евтино от колкото това което предлага Общината.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Можеше да стане и 80. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Можеше.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. Колеги, аз предлагам да прекратим дебата, наистина вече започваме да 
се повтаряме. Мисля, че наистина се изчерпи всичко, което можеше да бъде казано, за това 
подлагам на гласуване прекратяването на дебата по тази точка.  
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 Който е съгласен да прекратим дебата по тази точка, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
   ЗА         -        27 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Предложението се приема ! 
 
 Така, всъщност първо трябва да гласуваме предложението на г-н Димитров и г-н 
Кьосев, което те направиха. То беше изчетено в началото, мисля че няма смисъл наново да го 
четем. Всички го имате раздадено в хартиен вид още когато беше разглеждано в комисиите, 
така че подлагам на гласуване предложението за корекция в табличния вид на данъците, 
предложено от господата Димитров и Кьосев. 
 Който е съгласен това предложение да влезе като, всъщност да стане предложение на 
ОбС за решение, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
   ЗА         -        8 
   ПРОТИВ       -     8 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -    11 
  
Предложението не се приема ! 
 
 Предложението на г-н Джамбазов беше екологичния компонент да бъде на долна 
граница за всички киловати, за всички категории. Който е съгласен с това предложение на г-
н Джамбазов, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
   ЗА         -        10 
   ПРОТИВ       -      7 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -    10 
  
Предложението не се приема ! 
 
 Така, колеги остана да гласуваме проекто предложението по тази точка, което е 
предложено от Общинска администрация. Гласуването по тази точка е явно, така, че който е 
съгласен с предложението на Общинска администрация за размера на данъците и екологичен 
компонент към този момент в Община Попово да бъде валиден, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
 
   ЗА         -        19 
   ПРОТИВ       -      6 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      1 
  

Нещо не излезе един човек като бройка, кворума ни е 27. 
 

Прегласуваме, общото предложение, за да бъде всичко ясно, общото предложение на 
администрацията за размер на данъка превозни средства за тази година. Който е ЗА, моля да 
гласува с ясно вдигната високо ръка: 
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Гласуваме ЗА: 
 
   ЗА         -        19 
   ПРОТИВ       -      7 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 481                     
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с §39 и §40 

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.40, ал.2, т.5 се отменя. 
 
§ 2. В чл.41: 
2.1. алинея 1 се изменя така: 
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 
т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя 
по следната формула: 

ГДПС = ИмК х ЕК, 
където: 
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство 
на автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW х Кгп, 
където: 
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се 

определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е: 
а) до 55 kW включително –0,51 лв. за 1 kW; 
б) над 55 kW до 74 kW включително –0,65 лв. за 1 kW; 
в) над 74 kW до 110 kW включително –1,65 лв. за 1 kW; 
г) над 110 kW до 150 kW включително –1,84 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително –1,90 лв. за 1 kW; 
е) над 245 kW –2,1 лв. за 1 kW; 



 

33 
 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 
размери: 

Брой на годините от годината 
на производство, включително 

годината на производство 
Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години 
включително 

1 

Над 10 до 15 години 
включително 

1,3 

Над 5 до 10 години 
включително 

1,5 

До 5 години включително 2,3 

2. екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила е: 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с 
екологични категории „Евро 1“ 
и „Евро 2“ 

 

1,10 

„Евро 3“ 1,00 

„Евро 4“ 0,90 

„Евро 5“ 0,70 

„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,50 

 
2.2. в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“; 
 
2.3. алинея 6 се изменя така: 
„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не 
повече от 12 т, е в размер на 15 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“; 
 
2.4. създава се ал.14: 
„(14) Когато в регистъра по чл.54, ал.1 от закона няма данни за екологичната категория на 
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“ 
 
§3. В чл.45: 
3.1. алинея 1 се отменя; 
 
3.2. алинея 2 се изменя така: 
„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и 
съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, 
а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто 
намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от закона данък.“; 
 
3.3. алинея 3 се изменя така: 
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, 
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория 
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„Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ 
и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от закона данък.“; 
 
3.4. алинея 5 се изменя така: 
„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от закона няма данни за екологичната категория на 
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 
категория.“ 
 
§4. Чл.47 се изменя така: 
„Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно 
седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от закона – в приход на общината по 
регистрация на превозното средство.“ 
 
 

Заключителна разпоредба 
§5. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2019 г. 
 
 
 Г-н Димитров, в каква връзка. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Обяснение на отрицателен вот.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Обяснение на отрицателен вот по правилник не може, при условие, че сте участвали в 
дебатите и сте изразили отрицателното си мнение. Да Ви зачета, ако искате текста от 
Правилника – след гласуване общинския съветник има право на обяснение при гласуване на 
отрицателен вот в рамките на три минути. Право на обяснение има само този общински 
съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище и 
не се е изказал. Това е чл. 75 ал. 3 от нашия Правилник. 
 
Така колеги, преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на общината за 
периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“. 
Сюлейман Лешков – общински съветник  

Нашата комисия с пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение има следния вид: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 

от Наредбата за командировките в страната, чл. 15, ал.1 от Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 
периода 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г., в размер на 420,48 лв.  
 

Имате ли въпроси, мнения, предложения? Не виждам. В такъв случай преминаваме 
към гласуване по тази точка. Гласуването и по тази точка е явно. Който е съгласен, моля да 
гласува: 
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Гласуваме ЗА: 
ЗА         -        23 

   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      2 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
РЕШЕНИЕ № 482                

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 

от Наредбата за командировките в страната, чл. 15, ал.1 от Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 

периода 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г., в размер на 420,48 лв.  
 
 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2019 г. 

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 нашата комисия 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 пет 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, два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ приема 
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. 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 2019 г. 

2. Възлага на Кмета на Общината контрола по нейното изпълнение.  
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 Имате думата. Има ливъпроси, колеги? Не добре, преминаваме към гласуване.  
Гласуването е явно. Който е съгласен, моля да гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА         -        18 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      6 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 483  

 
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 2019 г. 

2. Възлага на Кмета на Общината контрола по нейното изпълнение.  
 
 
 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, за общо и 
индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година в съответствие с условията за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.    

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 четири 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 пет 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 пет гласа ЗА, нула ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ приема 
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. 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 
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РЕШИ 
 

 
1. Приема  годишен план за паша: 
- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2019/20год с цел намаляване на 

тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  дава съгласие 
за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и индивидуално  
ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, отглеждащи 
животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади 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 

пасища, мери и ливади в размер на 28 568,158 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък 
на имотите- общинска собственост, пасища, мери и ливади за общо ползване в 
землищата на  

 
община Попово, подлежащи за предоставяне на земеделските стопани- животновъди. 

Определя 506,496 дка 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, мери и ливади), 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,пасища и 
ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади 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, мери и 

ливади 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,пасищата и 
ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, мерите 
и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

 4. Ползвателите на общински мери, пасища и ливади са длъжни: 
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери  и ливади в 

срок ; 
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади 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,  мерите и 

ливадите; 
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-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и 
водоемите; 

-да изпълняват указанията на специализираните органи; 
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да 

не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 
- да не унищожават единични и групи дървета. 
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите 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, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 
3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 
 
 

Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай гласуваме:  
 

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   ОТСЪСТВА 
 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   ОТСЪСТВА    
 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   ОТСЪСТВА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ОТСЪСТВА    
 26. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА            
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 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
 
   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 484                          

 
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 2019/20год с цел намаляване на 

тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  дава съгласие 
за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и индивидуално  
ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, отглеждащи 
животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади 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 

пасища, мери и ливади в размер на 28 568,158 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък 
на имотите- общинска собственост, пасища, мери и ливади за общо ползване в 
землищата на  

 
община Попово, подлежащи за предоставяне на земеделските стопани- животновъди. 

Определя 506,496 дка 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, мери и ливади), 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,пасища и 
ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от кметовете 
и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и 
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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, мери и 

ливади 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,пасищата и 
ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, мерите 
и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

 4. Ползвателите на общински мери, пасища и ливади са длъжни: 
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери  и ливади в 

срок ; 
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади 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,  мерите и 

ливадите; 
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и 

водоемите; 
-да изпълняват указанията на специализираните органи; 
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да 

не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 
- да не унищожават единични и групи дървета. 
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите 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, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 
3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 
 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Приемане на годишен план за приватизация за 2019 г.   

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 четири 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 пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение. 
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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 и два 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. 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 2019 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. УПИ и триетажна  масивна сграда /бивше общежитие/  находящи се в УПИ ІІ, кв. 23 с. 
Априлово, общ. Попово; 
1.1.10. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше училище/ находящи се в УПИ І, кв. 23 с. 
Априлово, общ. Попово; 
1.1.11. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ. 
Попово; 
1.1.12. УПИ и едноетажна масивна сграда/ бивша детска градина / находящи се в с. 
Паламарца, кв. 56.  
1.1.13. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I кв. 148 гр. Попово / бивш ресторант 
„Байкал” /.  
1.1.14. УПИ и масивна едноетажна сграда /фурна/, находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам, 
общ. Попово. 
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”: 
1.1.2.1. Парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.; 
1.1.2.2. Парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4 009 кв. м.; 
1.1.2.3. Парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3 302 кв. м.; 
1.1.2.4. Парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2 742 кв. м.; 
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1.1.2.5. Парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2 730 кв. м.; 
1.1.2.6. Парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2 652 кв. м.; 
1.1.2.7. Парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3 594 кв. м.; 
1.1.2.8. Парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1 634  кв. м.; 
1.1.2 9. Парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2 439  кв. м.; 
1.1.2.10. Парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ 1 880  кв. м.  
 
1.2.2. Кабинети с номера № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 разположени в сградата на бившия 
хирургичен блок. 
 
 
Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2019 г.  

 
Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси по т. 6? Не виждам, приемаме, че всичко 

е изяснено. В такъв случай преминаваме към гласуване.  Който е съгласен с така направеното 
предложение за решение по тази точка моля да гласува: 
   
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА    -   20 
   ПРОТИВ   -     2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
 
Решението се приема ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 485                               
  

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 2019 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; 
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1.1.9. УПИ и триетажна  масивна сграда /бивше общежитие/  находящи се в УПИ ІІ, кв. 23 с. 
Априлово, общ. Попово; 
1.1.10. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше училище/ находящи се в УПИ І, кв. 23 с. 
Априлово, общ. Попово; 
1.1.11. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ. 
Попово; 
1.1.12. УПИ и едноетажна масивна сграда/ бивша детска градина / находящи се в с. 
Паламарца, кв. 56.  
1.1.13. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I кв. 148 гр. Попово / бивш ресторант 
„Байкал” /.  
1.1.14. УПИ и масивна едноетажна сграда /фурна/, находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам, 
общ. Попово. 
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”: 
1.1.2.1. Парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.; 
1.1.2.2. Парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4 009 кв. м.; 
1.1.2.3. Парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3 302 кв. м.; 
1.1.2.4. Парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2 742 кв. м.; 
1.1.2.5. Парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2 730 кв. м.; 
1.1.2.6. Парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2 652 кв. м.; 
1.1.2.7. Парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3 594 кв. м.; 
1.1.2.8. Парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1 634  кв. м.; 
1.1.2 9. Парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2 439  кв. м.; 
1.1.2.10. Парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ 1 880  кв. м.  
 
1.2.2. Кабинети с номера № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 разположени в сградата на бившия 
хирургичен блок. 
 
 
Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2019 г.  
 
    
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 2019 г. и одобрение за начина на ползване на дървесина от 
общински горски територии от годишен план за 2019 год.  
Становище имат всички комисии без пета. Така че, 

Становище по тази точка имат всички комисии, така че давам думата на Председателя 
на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията няма становище. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник  
 С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за 
решение да стане решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Заповядайте г-н Лешков. 
Сюлейман Лешков – общински съветник 
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Нашата комисия  с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Дончев, имате думата.  
Дончо Дончев – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 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 2019 г. в размер на 4 464 пл.куб. м. 
лежаща маса дървесина. 
 2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски 
територии през 2019 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; 
 
 

Заповядайте, имате думата колеги за въпроси и коментари. Имаме ли въпроси по тази 
докладна? Явно се изчерпахме по всички дебати по първите две точки за това преминаваме 
към гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за 
решение, моля да гласува: 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

   ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 486                                  

 
 

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 
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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 2019 г. в размер на 4 464 пл.куб. м. 
лежаща маса дървесина. 
 2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски 
територии през 2019 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 2019 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. 
 Отново четирите комисии, така че д-р Колева, заповядайте.  
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ отново сме без становище. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря Ви д-р Колева, явно трудно взимате становище при Вас. Г-н Димитров, 
заповядайте. 
Румен Димитров – общински съветник  
 С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия 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 пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 И,  г-н Дончев. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 При нас с  три гласа ЗА, два гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ приемаме 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 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 71, ал.5, т.3 и чл.71, ал.6, т.1 
във връзка с чл.71, ал.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 2019 г. 
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 2. Определя обем на дървесина за календарната 2019 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 1800 м³, разпределена както 
следва:   
 Широколистни гори: 
 Категория: средна строителна дървесина: 500 м³; 
 Категория: дребна строителна дървесина: 200 м³; 
 Категория: Дърва: 600 м³; 
 Категория: Вършина: 500 м³. 
 3. Определя обем на дървесина за календарната 2019 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 2019 г., добита от горски територии 
собственост на Община Попово, за продажба от временен склад на еднолични търговци и 
юридически лица в размер на 3000 м³. 
 
 Приложение: Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 
собственост на Община Попово за 2019 г. 
 
 
 Заповядайте, имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Няма. В такъв случай 
подлагам на гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен, моля да гласува: 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     1  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     5 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 487                                   

 
 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 71, ал.5, т.3 и чл.71, 
ал.6, т.1 във връзка с чл.71, ал.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 2019 г. 
 2. Определя обем на дървесина за календарната 2019 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 1800 м³, разпределена както 
следва:   
 Широколистни гори: 
 Категория: средна строителна дървесина: 500 м³; 
 Категория: дребна строителна дървесина: 200 м³; 



 

47 
 

 Категория: Дърва: 600 м³; 
 Категория: Вършина: 500 м³. 
 3. Определя обем на дървесина за календарната 2019 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 2019 г., добита от горски територии 
собственост на Община Попово, за продажба от временен склад на еднолични търговци и 
юридически лица в размер на 3000 м³. 
 
 Приложение: Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии 
собственост на Община Попово за 2019 г. 
 
 
 Заповядайте г-н Димитров. Имате думата за отрицателен вот. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Гласувах против защото хората по селата, а и някои кметове са сериозно обезпокоени 
от високата цена, на която им се предлага дървесината, а и от самата организация и начина, 
по който тази дървесина не може реално да достигне до гражданите на Община Попово. 
Цитирам Ви, значи кметове, които казват, че ги пращат на другия край на общината, защото 
там се добивала дървесината и да си осигурят и транспорт. И тези дърва, независимо, че са 
наши общински, хората казват – излизат ни страшно скъпи. Даже, те казват – излизат ни 
златни тия дърва и се принуждават да отидат при хора, които продават на свободния пазар 
дървесина и това нещо ние вече четвърта година го гласуваме това нещо, но явно някъде 
куцаме в самата организация. Защото дървесината е наша и вместо да помогнем на нашите 
съграждани в селата, крайната цена излиза много висока. Благодаря Ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря г-н Димитров, склонен съм да се съглася, че има някакъв проблем с 
организацията, защото наистина не достига дървесината по селата и при мен имаше няколко 
човека, които се оплакаха в това отношение, но аз мисля, че това не би трябвало да е причина 
да гласуваме против Ценоразписа, защото в момента все пак ние утвърждаваме нещо, до 
колкото цената е по-висока, знаете ли, че все по-трудно се намират хора, които да добиват 
дървесина. Не знам дали сте наясно. Аз говоря с фирми, които извършват такава дейност, все 
по-трудно се намират хора, които да добиват дървесината и това е един от проблемите, 
защото не успяваме да добиваме дървесината, която не успяваме в последствие да дадем на 
хората и до колкото виждам тоя проблем, той е повсеместен с кадрите ще се задълбочава, не 
знам как ще бъде решен, трябва да мислим за решаването му нещо по-глобално. То касае не 
само дървесината, то касае целия бизнес. Няма работна ръка, все по-трудно се намира и 
рефлектира от своя страна върху цената на всичко. 
  Така, продължаваме нататък. 
 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Кандидатстване на Община Попово по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2”, на Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020. 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 
политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 

С четири гласа ЗА този път имаме становище, подкрепяме предложението за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, тъй като само първа комисия е разглеждала тази докладна, решението по тази 
докладна има следния вид: 
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На основание   чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и т. 7 и 
във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да подаде проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2”, на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; 
 

 
Имаме ли въпроси? Няма въпроси, приемаме, че всичко е ясно. Подлагам на 
гласуване, явно е гласуването по точка . Който е съгласен, моля да гласува: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    
ЗА    -   24 

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

 
РЕШЕНИЕ № 488                                   

 
На основание   чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и т. 7 и 

във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да подаде проектно предложение по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, на 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; 

 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10.Приемане на Общински годишен план за младежта – 2019 г. 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 
политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 

С четири гласа ЗА подкрепяме приемането на Общинския годишен план за младежта 
за 2019 г.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Илиян Станчев -  общински съветник 
 Ние още по-убедително с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря за което. Колеги, решението по тази точка е следното: 
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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 приема Общински годишен план за младежта - 2019 
година. 

 
 
Приложение: Общински годишен план за младежта -2019 година. 
 
 

Имаме ли въпроси или коментари? Заповядайте г-н Джамбазов. 
Никола Джамбазов – общински съветник 

Един бърз коментар ще си позволя, няма да губя много време. Радвам се, че г-н 
Маринов остана тук, не исках да зачеквам темата в бюджета. Но, г-н Маринов от 2016 г. 
насам субсидията за пенсионерските клубове се увеличава с по 7-8 хиляди на година, за 
читалищата се увеличава, младежките дейности стоят на 5 000 лева, за спорт субсидиите – 
45000 лева. Не знам каква е тенденцията, просто отбелязвам.  
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Уважаеми общински съветници, г-н Тошков, всяка година го дискутираме тоя въпрос. 
Стратегията за младежките дейности със заложените средства в общинския бюджет, 
съответно за това, за  което Вие говорите са две относително различни неща. Например аз не 
случайно останах за тази точка, защото знаех, че някой ще го постави за пореден път този 
въпрос. Предполагам материалите от сесията са отново пред Вас, ако се върнем на първа 
точка в Приложение 2 дейност 714 предполагам знаете, това е Спортна база. Какви разходи 
според Вас са заложени в Спортна  база? Значи там са разходите за поддръжка на стадиона и 
волейболната зала, където се възползват само млади хора, използват този общински имот. 
Например дейността в Спортна база за 125 555 лева, които включват разходи за 
възнаграждение на няколко служители и разходи за поддръжка на терена. Това, ако мислите, 
че се отнася за друга група от нашите съграждани, ако не хора, които да спортуват. Така, че 
има много дейности в общинския бюджет, които касаят младите хора и разходите свързани с 
тях. Както и разходите, които са свързани с Дома на културата. Там г-жа Габровска също 
може да вземе отношение по този въпрос като културен деятел. Освен това всички групи, 
кръжоци, които ползват общинска собственост и общината плаща всички разходи, текущи, 
свързани с поддръжката с тези имоти и стопанска база, включително – ток, горива, ел. 
енергия, газ, така че не бих се съгласил с Вашето твърдение, че не са заложени достатъчно 
средства за младежки дейности. Благодаря Ви. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 ………/общинският съветник не говори на микрофон/…… 
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Вие ми зададохте конкретен въпрос и аз Ви отговорих с цифри и ако съберем всички 
тези разходи, мога да Ви кажа, че разходите, които се отделят за младите хора в Община 
Попово според мен като ги визирам без да си правя труда да ги смятам предполагам 
надхвърлят над 400 хиляди лева. Ако ги видите във всички тия пера, които са заложени в 
общинския бюджет, а това мисля, че не са малко средства. Забравих разходите за Детска 
педагогическа стая, там където в началото на сесията гласувахте лаптоп, колеги, които се 
занимават с деца и с подрастващи, така че да не се спираме на една сума, която се използва 
за някакви дейности. Всичко това, което Ви споменах в момента също визира работата с деца 
на територията на община Попово.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Маринов. Заповядайте г-жо Габровска. 
Петранка Габровска – общински съветник 
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Искам да Ви кажа, че в Дома на културата има кръжоци по рисуване – сто и няколко 

деца рисуват, танцовият състав …………………………/ общинският съветник не говори на 
микрофон/ ….при Станимир са над 100, там са само младежи. А да не говорим за шестте 
клуба вече, които имаме за хора, където са записани всички млади жени и възрастни, които 
идват и да знаете на репетиция по 30, 40 души идват да танцуват. От тази страна от културна 
гледна точка, мисля, че всеки има къде да се изявява – било в танци, било в конкурси за 
рисуване, било в рецитали. Но тези средства вече са съвсем отделно, това, което организира 
Дома на културата …………… 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, наистина, може би много по-глобално трябва да се гледа по отношение на 
разходите за младежта. Там наистина са много нещата и са многопосочни от много страни. 
Тези, които целеви, те са само за мероприятия, и не бива така да се подхожда. 

Така, имаме ли други въпроси. Не виждам. В такъв случай гласуваме точка 10. Явно е 
гласуването, който е съгласен с приемането на Годишен план за младежта през 2019, моля да 
гласува: 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 489 

 
 

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 приема Общински годишен план за младежта - 2019 
година. 

 
Приложение: Общински годишен план за младежта -2019 година. 
 
 
Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  
11.Промяна в числения състав на аварийно-спасителна група при възникване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Попово – 
Доброволно формирование «Антола». 

Г-н Димитров, имате думата : 
Румен Димитров – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 г-н Дончев? 
Дончо Дончев – общински съветник 
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 Нашата комисия с четири гласа ЗА и един глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение има следния вид: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във вр. с чл. 5, ал.1 
Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на довброволните 
формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 277 от 2018г. на 
Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2019г.  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1.Променя утвърдения числен състав на на аварийно-спасителна група при възникване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Попово – Доброволно 
формирование «Антола» от 25 (двадесет и пет) души на 20 (двадесет) души. 
      2.Възлага на кмета да предостави препис от настоящето решение на ГДПБЗН-МВР и 
РДПБЗН-МВР гр. Търговище след влизането му в сила. 
 
 Въпроси? Имаме ли въпроси? Гласуваме. Явно е гласуването. Който е съгласен, моля 
да гласува: 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 490 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във вр. с чл. 5, ал.1 

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на довброволните 
формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 277 от 2018г. на 
Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2019г.  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1.Променя утвърдения числен състав на на аварийно-спасителна група при възникване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на община Попово – Доброволно 
формирование «Антола» от 25 (двадесет и пет) души на 20 (двадесет) души. 
      2.Възлага на кмета да предостави препис от настоящето решение на ГДПБЗН-МВР и 
РДПБЗН-МВР гр. Търговище след влизането му в сила. 
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Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.07.2018 – 31.12.2018 година. 
  Тук нямаме становища. Решението гласи: 
 

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 01.07.2018 – 31.12.2018 година. 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за 
периода 01.07.2018 – 31.12.2018 година. 
 
 Имате ли въпроси? Заповядайте г-н Димитров. 
 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председателю, имам следния въпрос по докладната Вашата, отчета, 
който е – значи според мен и днес дори ще трябва да спазите чл. 25 ал. 3 и 4, отразено е под 
№ 10 Евгений Георгиев, че е участвал наравно с всички нас по пет заседания, значи той 
преди две заседания напусна рано сутринта след първа точка и повече не е присъствал. Днес 
е същата работа. И смятам, че трябва съвсем коректно, ние тука другите не сме да стоим от 
сутринта до вечерта, да спорим и да се чудим как да решаваме нещата, а един човек да си 
върви напред, назад.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, начина по който аз засичам е подписа, който е положен сутринта на 
заседанието. Позволете ми да нямам друг начин, по който да следя кой кога излиза, няма 
начин да меря секунди и мисля, че това по-скоро е някакво вътрешно партийно 
Димитър Димитров – общински съветник 

Не, не е партийно – чл. 25 ал. 1 и ал. 3 пише – при неизпълнение на задълженията си 
без уважителни причини по ал. 1 т. 1 за повече от половината от времето на заседанието от 
възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер на 50% от същото. 
Неизпълнението на задълженията по ал. 3 на чл. 25 е налице, когато общинският съветник 
отсъства за повече от половината от времетраенето на съответното заседание. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, остава по някакъв начин да го мерим дали е повече от половината или е по-
малко от половината.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами той от втора точка вече го няма, аз като гледам ние вече сме на 12. Той трябва 
уважителната причина да я обяви в началото на сесията. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря Ви за забележката. Ще го имам пред вид. Малко ми е трудно 
наистина да следя всеки един, защото виждате ето сега от 28 кворум в момента сме 24, после 
25, кой влиза, кой излиза и колко от заседанието присъства не знам как би могло да се мери, 
освен на вратата да сложим чип с карта. Честно казано, трудно ми е. Сигурно имате право. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 То си е до човека това.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря Ви за забележката. Имаме ли други забележки по отношение на 
Отчета на Председателя на ОбС? Ако иска някой нещо да каже да поиска думата. Ако няма, 
който е съгласен с Отчета, моля да гласува: 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   24 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 491 

 
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 01.07.2018 – 31.12.2018 година. 
 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за 
периода 01.07.2018 – 31.12.2018 година. 
 
 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
13. Сключване на споразумение за партньорство, във връзка с подписване на договор 
за безвъзмездна финансова помощ по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ 
ПАРТНЬОРСТВА“ BG05M9OP001-4.003 на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”  - 2014-2020г. 
 Решението по тази точка е следното: 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл.59, чл.61, ал.1 и 
ал.2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1.   Възлага на Кмета на общината да подпише Споразумение за партньорство за 
осъществяване на транснационален проект с организацията с нестопанска цел Stebo 
със седалище Генк, Белгия  по  процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ 
ПАРТНЬОРСТВА“  BG05M9OP001-4.003 на ОП “Развитие на човешките ресурси”  
2014-2020г. 
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Давам думата на Йорданка Георгиева. 
Йорданка Георгиева – ръководител Звено Европейски програми и проекти 
 …………..партньорите отпаднаха, техните проектни предложения не бяха одобрени 
от управляващите органи. Останахме Община Попово и организацията ГЕНК, Белгия . Тоест 
Споразумението трябва да се актуализира и да останат само двамата партньори.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ако някой има въпроси ? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. 
Който е съгласен, моля да гласува: 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   23 
   ПРОТИВ   -     1  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 492 

 
На основание   чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл.59, чл.61, ал.1 и 

ал.2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 
1.   Възлага на Кмета на общината да подпише Споразумение за партньорство за 

осъществяване на транснационален проект с организацията с нестопанска цел Stebo 
със седалище Генк, Белгия  по  процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ 
ПАРТНЬОРСТВА“  BG05M9OP001-4.003 на ОП “Развитие на човешките ресурси”  
2014-2020г. 

 
 

Г-н Витанов, искате ли обяснение на отрицателен вот? 
Валентин Витанов – общински съветник 
 …/общинският съветник не говори на микрофон/…миналата година имаше проект с 
няколко партньора. В случая партньорите изчезнаха, няма да има партньорство с тях, обаче 
остава Общината, която ще бъде партньор. Ако ще се делят някакви пари ще се делят на две, 
а не на четири. От тук нататък гласувахте и имам подозрения просто. Имам подозрения. Това 
е.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Естествено, Вие сте в правото си, благодаря Ви за мнението, което изказахте.  
 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 Давам думата на г-н Димитров, във връзка с лично обяснение в рамките на три 
минути. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами, аз няма какво да се обяснявам, то с д-р Веселинов трябва да се научим тенис да 
играем и събота и неделя да ходим да си играем тенис и да си подхвърляме топката, да си 
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партнираме да. Само, че имам един въпрос към него по повод това, че съм заплашвал г-н 
Добрев, само че г-н Добрев го е приел като заплаха. Аз мога да му се извиня, но така както се 
разви дебата, извинявам му се, ако го е приел така. Но аз трябва ли да приема думите Ви от 
снощи - дословно ги цитирам, че ги има и в интернет мрежата – „с теб ще се разправям утре, 
тоест днеска“ 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.  
 Това го правим. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Така, както г-н Добрев е усетил моите, в заседанието на комисията, така мога и аз да 
кажа, Вие ме заплашихте снощи пред гражданите на Попово. Но не го казвам, коментираме 
го заедно сега.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря г-н Димитров, това беше личното Ви обяснение, давам думата за изказване 
на Кмета на Общината д-р Л. Веселинов, който също пожела. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.  
  Колеги, дами и господа общински съветници, г-н Председател, вярно, ние трябва да 
си партнираме с Димитър Кънев, но този път ще запазя анонимно, прочетох в мрежите, че 
това е ГЕРБ, ГЕРБ дава на Община Попово едни пари и ние трябва да ръкопляскаме. Каква е 
истината, веднага Ви чета: Европейската комисия на ЕС - Фонд за развитие, регионално 
развитие одобри едни средства за региони в растеж и тези средства от 28 общини, които 
одобри ЕС, Община Попово е на първо място и общия размер за безвъзмездна финансова 
помощ 100 % е в размер на 12 386 хиляди лева. След нас са Троян, Пещера, Карнобат, 11, 10, 
9, Самоков, Червен Бряг, няма да Ви ги изброявам. Това са пари, които ни се дадоха от ЕС по 
Програма Региони в растеж. Какво се случи. Миналата година сме свидетели, че Община 
Попово кандидатства в Програма Региони в растеж 2014- 2020 г. първи етап с 8 966 хиляди 
лева, а ни се полагаха аз Ви ги прочетох – 12 386 хиляди лева. Ние извършихме разходи по 
двете направления – частни жилищни кооперации и обществени жилищни сгради и ни се 
полагаха приблизително по 6 милиона. Извършихме разходи и си изпълнихме програмата за 
частните жилища, няма да се връщам кои кооперации бяха санирани. Ние обаче спестихме на 
Програмата 4 495 хиляди лева и искахме тези спестени пари, които дойдоха от общинските 
сгради и държавни, публични сгради да ни бъдат прехвърлени във фонда за частните 
кооперации, да не губи Общината парите, които са ни дадени. Знаете, че ние нито училища в 
града, нито детски градини, нито читалища можем да правим, защото ги направихме предния 
програмен период и започнахме да правим държавните. Както и на земеделието, на 
Полицията, на Пожарната, на Съда, на Прокуратурата само и само града да се променя като 
облик. И аз мисля, че Вие проявихте разбиране и тези неща ги гласувахме.  
  Да, но нямаше вече какво да правим и  за това искахме да бъдат нашите пари 
прехвърлени в частния сектор, жилищното саниране. Получихме тотален отказ под така 
оправданието, така мотивите, че видите ли ние в края на периода при приключването на 
Региони в растеж акумулираме всички общини и излишъци и ще преразпределим отново, ако 
кандидатствате пари по тая програма. Така, останахме с убеждението, че такива са правилата 
и ще ги играем. Ние подготвихме пет проекта. С тези пет проекта кандидатствахме за нашите 
си пари, както ви казах те са 4 милиона и петстотин, да не сме глупави, кандидатствахме за 5 
милиона и шестотин хиляди. Сега няма да Ви изброявам, кои сгради са включени като 
предложения от наша страна. Аз бях дълбок скептик, че тук има ли пръст някой политически 
субективно ще ни ударят. Това се случи. Нас ни одобриха само един проект. Значи ние 
върнахме 4 милиона, а този проект, който ни го одобриха е за проект милион 191 като това 
не е истинската сума, нас ни дават 993 хиляди лева по три жилищни сгради в Попово, обаче 
забележете със 197 хиляди съфинансиране. Дават ти нещо гърците като подарък, ама пази се, 
защото ти трябва да вкараш от нашия бюджет още 200 хиляди лева, за да стане проекта 1 191 
хиляди.  
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  Тук влизат, нека да знаят гражданите на Попово – ЖК „Младост“ блок 4, ЖК 
„Младост“ блок 11 и ул. „Дряновска“ 34-1. Тъй като в тези кооперации има и общински 
жилища, колкото повече процент общински жилища, ние трябва да ги съфинансираме като 
собственици и няма да вземем безвъзмездно. Питам защо в другите проекти, където няма 
съфинансиране на Попово не ни беше дадена безвъзмездна помощ. И къде отидоха нашите 
пари, които ние икономисахме и ги върнахме и чакаме отново нашите пари да бъдат 
преразпределени и върнати на хората в град Попово. 
  Ето статистиката уважаеми дами и господа. Аз се опитах да извадя тези общини, 
които получават пари от този фонд, от тези акумулирани средства, от нашите средства. И те 
са преразпределени. Нашите средства са отишли в други общини.  
  Беше логично в Община Златоград ГЕРБ, извадил съм само гербаджийски общини, 
бюджета по първия етап е 5 милиона, те са усвоили 2 милиона и 300, връщат им 3 милиона и 
700 хиляди, значи колкото не са усвоили, а са ги върнали, после им ги връщат. Браво и аз се 
радвам, че е справедливо. Обаче, продължавам по-нататък списъка- община Малко Търново 
– ГЕРБ – бюджет 4 милиона 268 – одобрени първи етап и похарчени 4 милиона и 4 хиляди, с 
260 хиляди по-малко, които са ги върнали, обаче на втори етап им връщат милион 449, с 
милион 250 хиляди повече, от къде са те, значи от нашите. И това не е ли геноцид.  
  Продължавам. Община Севлиево, ГЕРБ, бюджет 9 321 хиляди, усвоени 9 320 хиляди, 
те просто нищо не са върнали, обаче е ГЕРБ, на Община Севлиево за гражданите на града се 
връщат от нашите пари пак милион 138 хиляди. 
  Продължавам надолу – Община Поморие – бюджет 7 655 хиляди, ГЕРБ, усвоени 7 543 
хиляди, значи върнали са 10 хиляди. Връщат се колко, милион и 100. 
  Нови Пазар, ГЕРБ, бюджет 7 442 хиляди, усвоени 7 060 хиляди, нещо което ми 
говори, че са върнали 80 хиляди лева, колко им връщат милион 185 хиляди. 
  Ами да продължа ли, това е така – Берковица, Елхово, Девин, Крумовград. Тоя 
общински съветник, който хвали ГЕРБ в сайта ми вдига така прекрасно топката, че аз се чудя 
каква му е логичната мисъл за да ме изкарате днес пред всички хора това да го кажа, защото 
е истински геноцид в Попово. Вземат нашите пари, които Европейската комисия дава и дават 
на други общини. И по тоя начин няма да бъдат санирани следните жилищни кооперации: 
„Хаджи Димитър“ 22, „Македонска“ 21, „П. Хитов“ 31, 33, „Гагарин“ 5 и 5А, ЖК „Младост“ 
101, ЖК „Младост“ 12, ЖК „Младост“ 105, ЖК „Младост“ 108, „Цанко Церковски“ 5, ЖК 
„Русаля“ 7 и 8, „М. Маджаров“ 12, „България“ 117. Всички тези граждани трябва да знаят, че 
ние сме ощетени и изхвърлени. Това, ако е политическа справедливост, здраве му кажи. Не 
съм демагог, но искам истината да се знае – геноцида към Попово продължава. И не пускайте 
в сайтовете да благодарите на тая партия, която в същност Ви лепи прекрасен етикет, защото 
нашите пари отиват в другите общини на партията ръководител. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Колеги, аз искам да кажа, г-н Петров, желаете да кажете нещо ли? Заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
  Естествено след такваз дълга тирада против ГЕРБ, то братче ние сме виновни за 
всичко. Даже и за програмата за санирането, която ние инициирахме. Да се чуди човек. Да се 
чуди човек. Аз знам, че ще останат много сгради, които няма да могат да бъдат санирани, 
естествено не можем да санираме целия град, само че аз не съм подготвен както Вас, ще се 
опитам да се подготвя и ще Ви кажа и за тези въпроси, които ги зададохте. Аз говоря лично 
за мен и за партията, която представлявам тука. Би  било добре г-н Кмете, да си стиснем 
ръцете и тия работи, които ми ги казвате, да бяхте ми ги казали малко по-рано. Защо се 
смеете, явно съм Ви смешен. Сладур. Просто, ако искате да работим заедно и ако ние можем 
да Ви помогнем, ние винаги ще Ви подадем ръка. И каквото зависи от мен ще го направя. 
Вие може да кажете тук пред всички, дошли ли сте някой път по някакъв повод или нещо да 
искате и да кажете – Драго, ти тъй, тъй, тъй, там си представляващия, що не видиш 
областния, що не видиш туй, нещо какво може да се направи в града, можеш ли нещо да 
направиш? Идвали ли сте при мен, г-н Кмете, не! Не да ми се моли, що да ми се моли? Абе, 
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какво да, значи, аз казвам едно, за да се прави нещо трябва да сме заедно, аз никога не съм 
бил за нещо, което е против града и против хората. Аз за туй съм тука, избран съм от хората 
от града. Не съм избран от Елхово или Грудово. Аз никога няма да направя нещо лошо или 
ако мога да направя нещо – да кажа – няма да го направя, защото аз съм ГЕРБ, пък Вие сте 
БСП. Няма такъв филм. Щом мога да направя нещо, обещавам, че ще го направя. Благодаря. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.  
  Съжалявам, че до сега не съм се възползвал от тая възможност, оказа се, че Вие имате 
големи партийни права и можете да помагате на града. Пак съм допуснал грешка. Ама защо 
ги говорите, като аз си кореспондирам и с кметове на ГЕРБ, мои колеги. Те ми казват, не ги 
решава Влади Горанов, не пишете там отиват те и докато Цветанов не каже как и на кой да се 
даде в България не излиза един лев. Не се надценявайте. Не се надценявайте, хайде 
помогнете, сега пак ще раздадат тази година от излишъка. Хайде помогнете да ни включат в 
постановление за инфраструктурата, ама не искате. А пък, аз се съмнявам, че и не можете. 
Защото, ако можехте, ако бяхте авторитети щяхте да защитите интереса и на партията си  и 
на областно ниво. Поне един зам. областен управител можеха да Ви излъчат, можехте и 
депутат да имате, ама прекараха го сега, как се съгласи, той си повярва, че ще стане кмет. 
Търговище Ви изместиха и депутат, не стана Стефан Иванов. Хайде да си приказваме за 
възможности, това е, покажете го че го имате. Покажете ги на тези граждани, както казвате, 
че са гласували за Вас.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Така, колеги, наистина не знам какво да кажа след всичките тези думи. Имам да 
направя едно съобщение.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  И аз, аз Ви предупредих. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Добре, давай първо ти. Заповядай. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Сега, Вие се смеете, но не съм Ви срещал скоро по селата, тези които се срещу мен, но 
ще Ви кажа нещо и ще Ви прочета нещо. Значи, хората се оказа по селата, че даже и в града 
гражданите не знаят какво се случва с цената на водата и каква цена ще платят през месец 
януари и затова си направих труда и взема ценоразписа, по който нашите съграждани ще си 
плащат водата през месец януари. И искам да чуете каква е цената на водата: питейна вода 
помпажна до 20 куб. м. 2.04, това е с ДДС говоря, питейна вода помпажна над 20 куб.м. 2.59, 
питейна вода гравитачна – 0.98, отвеждане на отпадъчни води – 0.22, пречистване на 
отпадъчни води за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други 
– 0.38. Или калкулирано, водата за месец януари на нашите съграждани ще бъде 2.64, тоест с 
20 ст. надолу от водата, която плащахме до 31.12., а тази, която е помпажната – 0. 98 ст, 
тоест с 35 ст. надолу от тази, която плащахме до 31-ви декември. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Искам само едно уточнение. Мисля, че варианта беше друг, но не го приеха и го 
отложиха временно, защото знам, че предложението на г-н Миланов беше съвсем различно 
по отношение на цените и този дебат в ОбС Търговище беше много сериозен. Това са 
временни цени, до колкото знам, не са окончателни за годината. Това са временни цени за 
месец януари. Цената, която беше предложена и беше отхвърлена от ОбС Търговище беше 
много над това нещо някъде 3.20 мисля че беше 3.30. Така, че да не заблуждаваме хората, 
защото могат да останат с погрешно впечатление, това е цената, която наистина ще бъде 
платена през месец януари. Но месец февруари не е ясно каква ще бъде цената.  
  Така, сега аз искам да направя едно съобщение, което е свързано с организацията на 
работата и дейността на ОбС. Тъй като наистина се получават вече за втори или за трети път, 
недоразумения е меката дума, но аз така ще го нарека в заседанията на комисиите. Наистина, 
това което се е получило на заседанието на комисията във вторник с г-н Добрев има доста 
сериозен отзвук и в тази връзка искам да кажа на всички комисии, на всички председатели, 



 

58 
 

въобще на всички участници – от тук насетне заседанията на комисиите ще се провеждат тук 
в тази зала. Ще се провеждат с пълен запис на заседанието и този запис ще бъде пазен до 
някакъв момент, за да може да имаме ние някакъв отпечатък дигитален от това заседание, за 
да може после всеки да има възможността за претенции или да има каквато и да е 
възможност да докаже, това което той твърди. Така, че това което казвам е, че от тук насетне 
заседанията на комисиите, да се има пред вид и от председателите и от членовете ще се 
провеждат тук в тази зала и със запис. Моля, Данчо, осигури записа.  
 Г-н Гецов заповядайте. 
Гецо Гецов – общински съветник 
  Г-н Председател, за да стане това, да има законова форма, за да се използва в 
последствие нека се вземе като решение, заседанието да се провежда в тази зала тази зала и 
да се прави аудио и видео запис. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Добре, това е във връзка с производството. Подлагам на гласуване предложение: 
Всички заседания на комисиите, включително и заседанието на Председателския съвет ще се 
води в тази зала и за него ще се води аудио запис. Видео не съм сигурен, че ще можем да го 
осигурим. Добре, предложението е да има аудио визуален запис на тези заседания, като в 
последствие евентуално всички са предупредени, че може да се използва за някакъв вид 
производство.  
  Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.  
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   23 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Предложението се приема !  
 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Искам да попитам, това като не е включено в Правилника. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Ами аз мисля, че и за заседанията никъде не пише, осигурява се само аудио запис, 
никъде не е конкретизирано, нито че комисиите заседават някъде на друго място и има или 
няма запис, тъй като това е уточняващо, не мисля, че трябва да бъде промяна в Правилника. 
Ще се допитаме до юристи. 
 

Колеги, закривам тридесет и деветото заседание на ОбС Попово. Благодаря Ви! 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

     
 
 
 
 
 
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:   
 
                                             / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 
 
 
 
 
 
    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................. 
              / НЕВЗАТ ФЕИМОВ / 
    
 
 
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................... 
                  / ХАСАН ХАСАН / 
 
            
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 

Гл. специалист  „ОбС”:  ................................................ 
                   / Н. ЗДРАВКОВА / 


