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ПРОТОКОЛ № 3
Днес, 19.12.2019 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово мандат 2019 –
2023 г..
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума – 28 общински съветника присъстват на днешното
заседание. Уважаеми колеги, имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми
да открия третото заседание на Общински съвет Попово.
На заседанието присъстват зам. кмет Милена Божанова, зам. кмет Трифонов, Мариан
Маринов – директор на дирекция ФСДУС, очакваме в скоро време към нас да се присъедини и
кмета на Общината д-р Веселинов, виждам и други представители на общинска
администрация.
Преди да започнем по същество заседанието, позволете ми да направя следното
съобщение - в ОбС е постъпило заявление за образуване на група съветници с наименование
ДПС и с ръководител г-жа Емел Расимова, с което групите съветници в ОбС Попово стават
общо 5.
Колеги, имате предварително раздаден проект за Дневен ред, който е от 9 точки.
В законно установения срок са постъпили още една докладна записка от
общинския съветник Дончо Дончев – председател на Комисията за противодействие на
корупцията относно Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка
на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Попово
и един Доклад от зам. председателя на ОбС Николай Черкезов – Председател на
Временната комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за
Районен съд Попово с мандат 01.01.2020 – 01.01.2024 г. относно Определяне на кандидати
за съдебни заседатели към Районен съд Попово за мандат 2020 – 2024 г.
Предлагам те да влязат като точки 9 и 10 в Дневния ред. Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

29
0
0

Предложението се приема!
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред за днешното заседание е:

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019
г.
2.Увеличаване на числеността на Общинско предприятие „Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство“.
3.Допълване на Решение № 407 по Протокол № 32 / 31.05.2018г.
4.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги.
5.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет – Попово за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Попово.
6.Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяваната
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2018 г.
7.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 20192023г.
8.Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019г. – 2021г.
9. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Попово.
10. Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Попово за
мандат 2020 – 2024 г.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Уважаеми колеги, който е съгласен така прочетения дневен ред да стане дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

29
0
0

Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019
год.
Становища имат всички постоянни комисии, затова давам думата за становище на
председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ д-р Румен
Русев.
Румен Русев – общински съветник
На своето заседание комисията с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя
предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Нашата комисия заседава на 16-ти в понеделник в състав от 4 членове, присъстваха
на заседанието и представители на общинска администрация. С три гласа ЗА и един
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия в пълен състав вчера заседава в 15.30 часа. Трима човека – ЗА,
които подкрепят проекто решението и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Комисията заседава в пълен състав, разгледа Актуализацията и Инвестиционната
програма и с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлагаме на Вашето внимание
да подкрепите предложената актуализация. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков.
Стоян Попвеличков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА , нула ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепя проекта за решение да стане решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по първа точка има следния вид:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2019
г. съгласно Приложение №1;
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2019 г.
съгласно Приложение №2;
3. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 865 „Други
дейности по туризма” – обект „Въжена въртележка за Екопътека "Голямата река" с.
Иванча“ със сумата 5 160 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2019
г./;
4. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на ДМА”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на тротоарни настилки по пл. "3 - ти март" изток от ул. "Д. Благоев" до ул. "България", в т.ч.: изработване на работен проект: - 1 000
лв., СМР: - 40 400 лв., авторски надзор: - 500 лв., оценка на съответствие на
инвестиционен проект: - 500 лв., строителен надзор: - 1 000 лв.” със сумата 14 лв.
/източник: целева субсидия за капиталови разходи/;
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5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на ДМА”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа” – обект „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортнокомуникационна мрежа в ж.к. "Младост" - 1 и 2 и прилежащата първостепенна
(обслужваща) улица за комлекса "Болнична", гр. Попово" - за част Електро ” със сумата 1
лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/;
6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности, за дейност 311
„Детски градини” – обект „Изграждане на сградна водопроводна инсталация ДГ
"Лястовичка" № 3” със сумата 100 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/,
като обекта се променя от § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти” на § 51-00 “
Основен ремонт на ДМА“;
7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-02
“Придобиване на сгради“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие” – обект „ЖБ кв. 112, в т.ч.: СМР: 46 000 лв. и
строителен надзор: 9 948 лв.” със сумата 2 751 лв. /източник: целева субсидия за
капиталови разходи/;
8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 622
„Озеленяване“ – обект „Техника за озеленяване“ със сумата 425 лв. /източник: целева
субсидия за капиталови разходи/;
9. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „ПУП -ПУР "Промишлена зона изток от ул. "Ген. Прохоров" до ул. "Фотинова" и
връзка с източен обходен път - ІІІ 513"” със сумата 198 лв. /източник: целева субсидия за
капиталови разходи/;
10. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „ПУП -ПУР "Промишлена зона юг от ул. "Възстаническа" до западен обходен път ІІ 51" със сумата 66 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/;
11. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности източника на
финансиране за обект „Изготвяне на технически проект за общински път TGV2133 от км.
7+700 до км. 10+700 /отсечка от с. Манастира до граница с общ. Стражица/” в размер на
40 000 лв. /7 065 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и 32 935 лв. собствени
бюджетни средства/ и става, както следва: 15 780 – от целева субсидия за капиталови
разходи и 24 220 – от собствени бюджетни средства;
12. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Беседка за
гробищен парк село Водица” от § 52-19 „Придобиване на други ДМА“ на § 52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”;
13. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи бюджета на общината за 2019 година.
Така, уважаеми колеги, имате думата за предложения, коментари на
предложението за изменение и допълнение на бюджета и инвестиционната програма за
2019 г. Има ли въпроси? Г-н Тодоров, заповядайте.
Димитър Тодоров – общински съветник
Господин Председател, колеги общински съветници, моя въпрос е какво налага
промяната в графа Разходи, санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски.
Виждаме, че е било 175 хиляди, а става милион сто и деветдесет хиляди. Въпроса ми е поконкретно към някой представител на общинската администрация.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Благодаря Ви г-н Тодоров. Кой ще отговори – г-жо Божанова2
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Благодаря Ви г-н Председател. Госпожи и господа, общински съветници, наистина
увеличението е в такъв размер. Какво го налага? Знаете през първия програмен период
изпълнявахме един голям проект по градска среда, където се обнови парка, в ЖК „Русаля“
улична мрежа, изградиха се площадки, централна градска част. При изпълнението на
проекта срещнахме проблеми с Управляващия орган, които се отразиха и на изпълнителя.
Понеже Управляващия орган не ни изплати, това, което беше по договор, всъщност не си
изпълниха ангажиментите за спиране на проекта, когато беше необходимо, това доведе до
закъснение на изпълнението. И след като не ни изплатиха парите, които трябваше да ни
преведат от Управляващия орган ние съответно не се разплатихме с изпълнителите.
Сагата продължава дълго време и в крайна сметка изпълнителя ни осъди, извади си
изпълнителен лист и пристъпи към изпълнение на вземането. Предстои делото да се гледа
на трета инстанция, а междувременно водим дела и срещу Управляващия орган. Това
налага това изменение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли, колеги? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми колеги, г-н Председател, аз не ми стана ясно тоя милион и нещо
приведен ли е вече на тая фирма, която Ви е осъдила, защото казахте, че има трета
инстанция. Това е най-вероятно по това, което коментирахме в предния ОбС и моите
притеснения за тези милиони, което има още едно такова дело. Това явно ще струва на
нашите граждани, тая пешеходна зона още един милион и нещо. Така ли да разбирам, след
като ще ги платиме.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Няма да струва повече от това, което е платено тук. По-скоро надеждата ни е
Управляващия орган да ни приведе милион и двеста, както беше по договора с
Управляващия орган. Но какво ще стане зависи от Съда. Ако искате мога надълго и
нашироко да разкажа, както прецените. Това е – на втора инстанция имат право да си
извадят изпълнителен лист, направили са го и са удовлетворили вземането си.
Удовлетворени са вземанията към изпълнителя.
Димитър Димитров – общински съветник
Може ли един доуточняващ въпрос. Колко е била главницата, която сме дължали
на фирмата, за да стигне до милион и нещо? Явно там има лихви доста, явно има
адвокатски хонорари, което също ще оскъпи този проект, нали това което говоря, че
наистина ще се оскъпи проекта.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Сега в момента няма как да кажа, нито решението е пред мен, трябва време да
направя справка, така не мога да го кажа. Това е крайната стойност, която е по
изпълнителен лист. А това нямаше да се случи, пак ще кажа трябва да се върна на
момента когато сключвахме договора. Управляващия орган имаше ангажимент по Закона
за обществените поръчки да спре договора – не го спряха и това е резултата. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, имаме ли други въпроси, ако всичко е изяснено да преминем към гласуване.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев

ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
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6. Горан Иванов Цветков
7. Денис Николаев Юлиянов
8. Десислава Иванова Георгиева
9. Димитър Иванов Тодоров
10. Димитър Кънев Димитров
11. Дончо Николаев Дончев
12. Драгомир Анастасов Петров
13. Емел Мустафова Расимова
14. Златко Стефанов Иванов
15. Ксения Василева Павлова
16. Мариян Венциславов Бодев
17. Найден Иванов Иванов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Румен Георгиев Кьосев
22. Румен Добрев Димитров
23. Румен Стойчев Русев
24. Севда Лазарова Ерменкова
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Фатиме Алишева Реванска
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
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Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 16
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2019
г. съгласно Приложение №1;
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2019 г.
съгласно Приложение №2;
3. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 865 „Други
дейности по туризма” – обект „Въжена въртележка за Екопътека "Голямата река" с.
Иванча“ със сумата 5 160 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2019
г./;
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4. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на ДМА”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на тротоарни настилки по пл. "3 - ти март" изток от ул. "Д. Благоев" до ул. "България", в т.ч.: изработване на работен проект: - 1 000
лв., СМР: - 40 400 лв., авторски надзор: - 500 лв., оценка на съответствие на
инвестиционен проект: - 500 лв., строителен надзор: - 1 000 лв.” със сумата 14 лв.
/източник: целева субсидия за капиталови разходи/;
5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на ДМА”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа” – обект „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортнокомуникационна мрежа в ж.к. "Младост" - 1 и 2 и прилежащата първостепенна
(обслужваща) улица за комлекса "Болнична", гр. Попово" - за част Електро ” със сумата 1
лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/;
6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности, за дейност 311
„Детски градини” – обект „Изграждане на сградна водопроводна инсталация ДГ
"Лястовичка" № 3” със сумата 100 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/,
като обекта се променя от § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти” на § 51-00 “
Основен ремонт на ДМА“;
7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-02
“Придобиване на сгради“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие” – обект „ЖБ кв. 112, в т.ч.: СМР: 46 000 лв. и
строителен надзор: 9 948 лв.” със сумата 2 751 лв. /източник: целева субсидия за
капиталови разходи/;
8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 622
„Озеленяване“ – обект „Техника за озеленяване“ със сумата 425 лв. /източник: целева
субсидия за капиталови разходи/;
9. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „ПУП -ПУР "Промишлена зона изток от ул. "Ген. Прохоров" до ул. "Фотинова" и
връзка с източен обходен път - ІІІ 513"” със сумата 198 лв. /източник: целева субсидия за
капиталови разходи/;
10. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „ПУП -ПУР "Промишлена зона юг от ул. "Възстаническа" до западен обходен път ІІ 51" със сумата 66 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/;
11. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности източника на
финансиране за обект „Изготвяне на технически проект за общински път TGV2133 от км.
7+700 до км. 10+700 /отсечка от с. Манастира до граница с общ. Стражица/” в размер на
40 000 лв. /7 065 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и 32 935 лв. собствени
бюджетни средства/ и става, както следва: 15 780 – от целева субсидия за капиталови
разходи и 24 220 – от собствени бюджетни средства;
12. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Беседка за
гробищен парк село Водица” от § 52-19 „Придобиване на други ДМА“ на § 52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”;
13. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи бюджета на общината за 2019 година.

7

Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Увеличаване на числеността на Общинско предприятие „Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство“.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение по тази точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекто решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122,
ал.2 и ал. 3 от Закон за публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 23.12.2019г., разкриването на 14 работни места за срок от 6
месеца в Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство”
2.Одобрява, считано от 01.01.2020г., разкриването на 4 работни места в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
3.Одобрява, разкриването на 10 работни места на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви
април до 31-ви октомври;
4.Одобрява, считано от 01.01.2020г., Приложение към чл. 5 от Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 1;
Уважаеми колеги, разглеждано е в две комисии имате думата за въпроси по
направеното предложение. Имате ли въпроси? Приемаме, че всичко е изяснено по тази
точка, преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването е явно. Който е съгласен с
направеното предложение за решение по тази точка, моля да гласува.
Който е съгласен с цялостното решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 17
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122,
ал.2 и ал. 3 от Закон за публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 23.12.2019г., разкриването на 14 работни места за срок от 6
месеца в Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство”
2.Одобрява, считано от 01.01.2020г., разкриването на 4 работни места в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
3.Одобрява, разкриването на 10 работни места на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви
април до 31-ви октомври;
4.Одобрява, считано от 01.01.2020г., Приложение към чл. 5 от Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 1;
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.Допълване на Решение № 407 по Протокол № 32 / 31.05.2018г.
Становища – отново започваме с втора комисия.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Нашата комисия по тази точка с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение по
двете точки от докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
На своето заседание в пълен състав комисията разгледа направеното предложение
и предлага с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ да се подкрепи докладната и
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Иванов. Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от
Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост от 25.06.2018г., сключен между Община Попово и
„ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва т. 2 от Решение № 407 по Протокол № 32 / 31.05.2018 г. на Общински
съвет Попово с:
и за „Изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци“.
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2. Упълномощава кмета на Община Попово да сключи анекс към сключения с „Еко
инвест север“ ООД договор от 25.06.2018г. за безвъзмездно право на ползване с
горепосочения текст.
Имате думата за въпроси. Да, г-жо Георгиева, заповядайте.
Йорданка Георгиева – ръководител Звено „Европейски програми и проекти“
Г-н Председател, понеже става въпрос за процеса оползотворяване чрез изгаряне
сме поканили еколога на дружеството Екоинвест Север г-н Иван Иванов, г-жа Севда
Шишманова, която е бивш директор на РИОСВ и външен консултант на фирмата, както и
професорът по екология и химия проф. Христов. Тримата са отвън, ако имате някакви
въпроси относно процесите са на разположение да отговорят.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за уточнението, така че колеги разбрахте разполагаме със специалисти в
това отношение, хората, които биха могли да ни дадат повече насоки в това отношение,
така че имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси?
Десислава Георгиева – общински съветник
След срещи с граждани, които наистина са притеснени по отношение на изгаряне
на отпадъците толкова близо до град Попово в мен се породи желанието да задам този
въпрос – как ще се гарантира на гражданите на Попово, че вследствие на изгаряне на
отпадъци няма да настъпи екологична катастрофа за града, имайки пред вид, че релефа е
котловинен и мръсния въздух по-трайно се задържа тук. И втория ми въпрос е какво
включва понятието – „неопасни отпадъци“ ?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме конкретен въпрос.
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОСВ Шумен
След като това уведомление влезе в РИОСВ Шумен, най-вероятно то ще бъде
изпратено или на ОВОС или на ………. и в този доклад, който ще се изготви ще се
направи моделиране специално за комина и за въздуха, така че да се гарантира, че
височината е достатъчна и че всички емисии, които се отделят ще бъдат под нормално
допустимите емисии. Смятам, че след този доклад ще бъдат разгледани абсолютно всички
условия. До сега нямаше възможност за тази инсталация за изгаряне да бъде входирано
уведомление, тъй като не беше влязъл в сила Вашия ОУП и имотите бяха за складове, не
за промишлени дейности. Сега вече влиза в сила ОУП, а в ОВОС-а ще бъде заложен един
мониторинг за непрекъснато измерване емисиите на комина, които отиват ежемесечно в
РИОСВ Шумен, подлежат на проверка, така че няма да бъде допуснато да има емисии над
нормата. Това, което може отдели са серни диоксиди, азотни диоксиди, но ще бъде
гарантиран с доклада в същност, че ще бъдат под нормално допустимите емисии.
Неопасните отпадъци са тия битови отпадъци, които ще бъдат изгаряни, които най-напред
ще минават през една сепарация да се отделят тези, които могат да се оползотворят по
някакъв друг начин. След сепарацията ще има раздробяване, за да може по-лесно да се
изгаря. Инсталацията е много, така добра и гарантира незамърсяване на околната среда.
Ще се получава изгаряне в, двустепенно изгаряне в две камери, което ще гарантира и
пълното изгаряне. След това този газ ще бъде пречистен и тогава вече ще може да се
използва за ел. енергия, за отопление. И така смятам, че това е най-добрия вариант. А по
начало отпадъците биват оползотворявани, обезвреждани, обезвреждането е депониране,
което знаете, че не е добро и не гарантира това заравяне в земята и депониране, че няма да
замърсяват околната среда. В България в момента 3% само от отпадъците се
оползотворяват чрез изгаряне, което би следвало да се увеличава непрекъснато и аз искам
да Ви кажа, че не искам да се страхувате от изгаряне. Това е най-добрия вариант. Стига
той да бъде наистина екологично подплатен. Самата инсталация да бъде такава, че да
гарантира опазване на околната среда. Ако имате някакви други въпроси.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Благодаря г-жо Шишманова. Първо Сони вдигна, после г-н Дюкенджиев.
Сони Харизанов – общински съветник
Кой и как ще следи чистотата на въздуха?
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОСВ Шумен
Ами, аз Ви казах, че ще има заложен мониторинг за непрекъснато замерване. На
комина ще си има непрекъснато замерване. И тези резултати ежемесечно постъпват в
РИОСВ Шумен, там се проверяват. Така ще се гарантира непрекъснато, че ще отговарят
емисиите, които напущат комина на нормите по чистотата на опазване на атмосферния
въздух. Има една Наредба 4, която е специално за изгарянето, която ще бъде спазена.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Дюкенджиев.
Христо Дюкенджиев – общински съветник
Аз искам да попитам – след изгаряне се получава пепел, тая пепел къде ще се
депонира?
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОСВ Шумен
Ами тази пепел също ще бъде предавана на фирми, които имат разрешителни за
това.
Христо Дюкенджиев – общински съветник
Къде, на територията на нашата община?
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОСВ Шумен
Ами в момента не знам още, но ще се намери, има такива фирми, които изкупуват
тази пепел.
Христо Дюкенджиев – общински съветник
Защото най-големите отлагания са в пепелта.
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОС Шумен
Да, ще има пепел, която обаче няма да бъде толкова много, защото ще има
двукамерно изгаряне, при много висока температура ще се извършва изгарянето.
Христо Дюкенджиев – общински съветник
И още един въпрос – ще се горят ли биологични отпадъци?
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОС Шумен
Не.
Десислава Георгиева – общински съветник
Казахте, че това, което ще се отделя при изгарянето ще е серен диоксид. Знаем, че
серния диоксид е един от основните причинители на замърсяването на въздуха, на
озоновата дупка и т. н. Дали наистина е екологично обезпечена, не съм убедена, не ме
убедихте с това, което казахте.
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОС Шумен
Ами, аз няма как Ви убедя, аз мисля, че ще Ви убедим като изготвим доклада по
ОВОС, който ще има и обществено обсъждане, където ще се изготви това моделиране,
където ще видите какво се отделя, в какво количество. Количествата ще бъдат минимални
и ще отговарят на нормите по Наредба 4 и по Наредбата за опазване на атмосферния
въздух. В момента аз няма как да Ви убедя повече от това. Но то ще има вече процедура,
която ще бъде, цялата общественост ще бъде запозната и ще бъдете убедени. Извършва се
едно моделиране по модела ….., една утвърдена методика, която всички ще може да
видите точно какво се случва.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Всъщност, това обществено обсъждане, което ще се случи там още веднъж ще
можем да участваме конкретно със задаване на въпроси.
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОС Шумен
Да, всеки от Вас може да участва, да задава въпроси. Има много специалисти, сега
аз не съм специалист по всичките компоненти и фактори на околната среда. Ще има много
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специалисти, които ще могат да Ви отговарят вече много конкретно. Защото ние сме на
етап уведомление в момента.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря. Колеги, имате ли други въпроси?
Драгомир Петров – общински съветник
Моя въпрос е към г-жа Крумова. За да ни стане по-ясно може ли да ни кажете къде
фактически в момента работят такива инсталации, за да добием някаква представа?
Ивелина Шишманова – бивш директор на РИОС Шумен
Ами аз точно не знам. Знам, че има шест разрешени такива…
Иван Иванов – управител на консултантска фирма
Добър ден на всички. Аз съм Иван Иванов и съм управител на консултантската
фирма, която ще изготви цялата документация от тук насетне. Инсталации в България
утвърдени за изгаряне на отпадъци има шест. Като чисти инсталации за изгаряне на
отпадъци, както евентуално ще бъде Вашата са две. Другите инсталации са циментовите
заводи и някои от ТЕЦ-овете, като им е дадено разрешително да горят отпадъци при
определени изисквания, да си сложат след камерата за горене филтриращи устройства и
тия, които са си въвели тия филтриращи устройства и имат право това са шест
инсталации. София в момента подготвя голям завод за изгаряне на отпадъци, който мисля,
че тия дни е получил разрешение от Европейската комисия, защото донор на цялото
финансиране е от Европа и затова има такава санкция, така че и там е утвърдено. Няма
какво да се притеснявате от изгарянето, защото например във Виена, в центъра на Виена е
завода за изгаряне на отпадъци на цяла Виена. Същата работа е в Кьолн, Париж. Това е
метод, който няма доказан по-добър в момента от него за чист въздух. А, за газовете,
които се отделят, както господина повдигна въпроса има опасност, когато изгарянето
става под 800 градуса, както го правят там където се вдигна шум по тия ТЕЦ-ове и заводи,
те горят на 800 градуса и там наистина се отделят газове, които не са обработени, не са
доизгорени и затова се получава и някакъв вид замърсяване. Тука Вашата инсталация е
съвсем друга, двукамерно. На първа камера гори на 1400 градуса и ако евентуално е
останало нещо минава на втора камера, където гори на 1800 градуса. Което е абсурдно
вече да остане нещо, което да не бъде изгорено. След това минава през много сложна
система на филтриране и на 99.9 от комина трябва да излезе пара. За фини частици не
говорим в присъствието.
Аз съм подготвил тука няколко бройки да си ги раздадете. Това е самата
технология накратко 10 странички е, да видите какво представлява самата технология.
Това е много скъпа инвестиция и затова в България няма такива, защото не всеки има
финансова възможност да си позволи тая инвестиция. В момента само в София и във
Варна тук преди един месец пуснаха съвсем малка, долу горе като Вашата. Тя е пак на
частен инвеститор, не на община.
Драгомир Петров – общински съветник
Извинявайте, имам един въпрос – това щом частен е инвеститора, значи ли, че е
изцяло инвестирана от инвеститора?
Иван Иванов – управител на консултантска фирма
Да, значи цялата инвестиция е на инвеститора, нали той трябва все пак да има
някаква печалба. Неговата печалба се изразява в конгломерацията, която е допълнително,
защото при изгарянето се получава голямо количество топлина – ще има топла вода, която
охлажда, ще се ползва за нещо, той вече ще си реши за какво и конгломерацията, която ще
произвежда ток, която всъщност той ще захранва града, защото зависи вече параметрите
колко генератора могат да се сложат да бъдат захранвани.
Драгомир Петров – общински съветник
Да, и последно да попитам – значи в момента действащ такъв няма.
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Иван Иванов – управител на консултантска фирма
Има, има – във Варна има. Във Варна – частна, малка. В България в София действа
и другите са ТЕЦ-овете. …. и е най-големия, който действа. Той му е дадено
разрешително от Министерството, при условие, че си е сложил нужните пречиствателни
съоръжения след камерите за изгаряне. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Мисля, че доста изчерпателно беше, въпросите бяха доста и
изчерпателно ни отговориха. Ако е останало още съмнение в нас, сега е момента да го
разсеем. Питайте, имаме на разположение специалисти и хора, които ще го правят това
нещо. Хубаво е, че такава иновация се прави в нашия град. Дано да е така успешна и да
дадем пример, както доста често сме го правили. Иновативен. Имаме ли други въпроси.
Драгомир Петров – общински съветник
Искам само едно уточнение – сега единственото, което много ме притеснява, че
мястото е в рамките на града.Това е старото сметище на Попово и много е на близко дано
наистина тия неща, които ги казват е истина, защото ако не е, просто не знам какво ще
правим после. Благодаря.
Иван Иванов – управител на консултантска фирма
Сега, значи инвеститора е гарантирал, че при монтажа допълнително ще бъде
сложено монитор на самия вход, там където ще бъде площадката, която денонощно ще
показва параметрите на газовете, които се отделят от комина. А инсталацията така е
направена, че ако има съвсем леко нарушение на параметрите на някои от газовете или
намаляване на температурата в камерите автоматично прекратява самия процес. На
секундата спира подаването на отпадъка, който ще бъде горен и докато не се отстрани, ако
има някакъв, то винаги понякога се случва някакъв тип авария, но дано да не се случва,
инсталацията е нова, така по наша информация, по наше проучване е добра, руска е
инсталацията от сега да Ви кажа. Захранването основното ще бъде с газ, като на първи
етап ще бъде с цистерни, на по-късен етап като се мине на определената процедура ще
бъде свързана и към газопреносната мрежа, вече автоматично да се захранва и с газ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, благодаря Ви. Така, колеги, всички имаме опасения със сигурност, но мисля, че
това е нещо, което е хубаво да му дадем път, така че подлагам на гласуване
предложението за решение за промяна в Решение № 407. Гласуването по тази точка е
поименно.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Георгиева
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Мариян Венциславов Бодев

ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Георгиев Кьосев
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

22
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 18
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от
Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост от 25.06.2018г., сключен между Община Попово и
„ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва т.2 от Решение № 407 по Протокол № 32 / 31.05.2018 г. на Общински
съвет Попово с:
и за „Изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци“.
2. Упълномощава кмета на Община Попово да сключи анекс към сключения с „Еко
инвест север“ ООД договор от 25.06.2018г. за безвъзмездно право на ползване с
горепосочения текст.
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа подкрепя проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
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Найден Иванов – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение за Наредба за изменение на
Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Иванов. Предложението за решение има следния вид:
На основание 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, т.1 от
Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм., ДВ бр. 88 от 2017 г., в сила
от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) и чл.3, ал.1 от
Приложение №2 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8,
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В чл.19, ал.5 думите „от 1-ви юли“ се заличават.
§ 2. В чл.45а, ал.1, тире първо думата „работни“ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 3. Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г.
Към докладната има мотиви, така че колеги заповядайте. Въпроси? Имаме ли
въпроси? Нямаме, в такъв случай минаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е
явно.Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 19
На основание 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, т.1 от
Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм., ДВ бр. 88 от 2017 г., в сила
от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) и чл.3, ал.1 от
Приложение №2 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8,
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
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§ 1. В чл.19, ал.5 думите „от 1-ви юли“ се заличават.
§ 2. В чл.45а, ал.1, тире първо думата „работни“ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 3. Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет – Попово за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа подкрепя проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия предлага да подкрепите предложението за решение по точка 5 с
пет гласа ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Иванов. Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение
№4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България, обнародвано в
ДВ бр.32 от 16.04.2019 г., с който се обявява за противоконституционна разпоредбата
на чл.22 от ЗМДТ и изменението на чл.4, ал.1, изречение второ от ЗМДТ в ДВ бр.1 от
03.01.2019 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 на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.5, ал.1, изречение второ се изменя така:
„Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на
общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
§ 2. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“
Заключителна разпоредба
§5. Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г.

Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай
преминаваме към гласуваме, гласуването е явно. Който е съгласен с предложението за
решение по тази точка, моля да гласува:
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ГЛАСУВАМЕ ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 20
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение
№4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България, обнародвано в
ДВ бр.32 от 16.04.2019 г., с който се обявява за противоконституционна разпоредбата
на чл.22 от ЗМДТ и изменението на чл.4, ал.1, изречение второ от ЗМДТ в ДВ бр.1 от
03.01.2019 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 на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.5, ал.1, изречение второ се изменя така:
„Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на
общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
§ 2. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“
Заключителна разпоредба
§5. Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г.

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяваната
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2018 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
По тази точка нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Колева. Предложението за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 2 т. 2, във връзка с чл.
132 ал. 2 от Закона за концесиите, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2018 г.
Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2018 г.
Имате думата за въпроси. Заповядайте г-н Кьосев
Румен Кьосев – зам. председател на ОбС Попово
Аз ще направя коментар само. Видно от изложението е, че само един или двама
концесионери редовно си изпълняват задълженията. До колкото се сещам единия беше на
кооперативния пазар и някой от язовирите. На последната страница в последния абзац е
записано – Контрола по плащанията се осъществява чрез изпращане на уведомителни
писма до концесионерите. Аз мисля, че би трябвало да се предприемат по сериозни мерки
за редовното изплащане на тези задължения, защото видях някъде и задължения и от 17-та
година неизпълнени. Та препоръката ми към общинската администрация е да реализира
правата си по договорите и като има забавяне да си вади съдебните документи,
включително и където се налага неизпълнение, защото видях и неизпълнение на
предписания на компетентните органи, да ги прекратява такива договори. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Кьосев. Това беше по-скоро коментар и препоръка, отколкото
въпрос, на който трябва да отговорим.
Мариян Маринов – директор на дирекция ФСДУС
Дами и господа общински съветници, отчета е към 2018 г., който е представен на
Вашето внимание. Към настоящия момент нямаме задължения от страна на концесионери.
А това, че някои концесионерите поради определени причини е забавил някои от
плащанията си на тях се начисляват лихви и той си плаща концесионните вноски с
начислените лихви, които са. Така, че Общината си е събрала вземанията и към настоящия
момент нямаме такива концесионери, които да дължат суми на общината. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Маринов. Това беше важно уточнение. Други въпроси има ли? Не
виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно.
Вносителя – до колкото разбирам, техническа грешка има в основанията, така ли е?
Добре, приемаме – На основание чл. 21 т.3 – не точка 3, а т. 23, така ли да се чете.
Така колеги, това го внасям като корекция преди гласуването в основанието само – точка
23 е коректното предложение. Не смятам да го подлагам на гласуване, защото е явно
техническа грешка.
Подлагам на гласуване като цяло предложението за решение. Който е съгласен с
направеното предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
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0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 21
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 40 ал. 2 т. 2, във връзка с чл.
132 ал. 2 от Закона за концесиите п Общинският съвет
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РЕШИ
1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2018 г.
Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2018 г.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 20192023г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
По тази точка нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Колева. Колеги, проекта за решение по тази точка е
кратък:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 8 от Закона за общинската
собственост и чл. 6 ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема предложената Стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2019 – 2023 г.
2. Възлага на Кмета на Общината контрола по нейното изпълнение.
Имате ли въпроси по отношение на Стратегията? Имаме ли въпроси? Не виждам.
Добре, преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 22
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 8 от Закона за общинската
собственост и чл. 6 ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема предложената Стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2019 – 2023 г.
2. Възлага на Кмета на Общината контрола по нейното изпълнение.
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Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019г. – 2021г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
И по тази точка нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Колева. Давам думата за становище на председателя на ПК
„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Колеги, изключително голяма информация съдържа Краткосрочната програма за
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и
биогорива за периода 2019г. – 2021г. тя ще бъде качена, ако я приемем на сайта на
Общината, така че тук искам да кажа, че и да прозвучи за гражданите, че има много ценна
информация и наистина позволява развитие на този вид възобновяеми енергийни
източници. Нашата комисия предлага с пет гласа ЗА да подкрепите предложението за
решение и да приемете Краткосрочната програма.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Иванов. Предложението за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9, чл. 10, ал.
1 и ал. 2 от ЗЕВИ Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема краткосрочна програмата за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019-2021г. на
Община Попово, съгласно Приложение №1;

Имате думата. Въпроси? Може би наистина трябва всички да се запознаем
детайлно с тази Програма и ако има въпроси да питаме. Няма въпроси, така че
преминаваме към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 23
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9, чл. 10, ал.
1 и ал. 2 от ЗЕВИ Общинският съвет
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РЕШИ
1. Приема краткосрочна програмата за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019-2021г. на
Община Попово, съгласно Приложение №1;
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Попово.
Г-н Дончев е вносител. Докладната е раздадена на вашите работни места. Не е
разглеждана в комисиите. За това ще зачета проекта за решение и после, ако имате
въпроси г-н Дончев е на разположение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,
Общинският съвет

РЕШИ
• Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –
Попово, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част
от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и
председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от
ЗМСМА за сведение и изпълнение.
Въпроси имаме ли към г-н Дончев като вносител? Заповядайте г-н Кьосев.
Румен Кьосев – зам. председател на ОбС Попово
Аз искам да попитам следното – ясно е, че има основание, но понеже сме
изненадани, в последния момент аз не можах да се запозная, ползвана ли е някаква
стандартна бланка ли, как да се изразя? Добре, трябва да се гласува, но не ми е ясно.
Дончо Дончев – общински съветник
Аз благодаря за въпроса на г-н Кьосев. Първо искам да кажа няколко думи относно
докладната. Съжалявам, че така в последния момент, но имаме срокове, които ни
притискат трябва да имаме такива правила. В предходния ОбС на няколко пъти бяхме
спирани, тъй като тогава не беше сигурно дали ще бъдем обект или няма да бъдем обект.
Сега се чуват пак нови неща, но така или иначе предлагам такива Правила на Вашето
внимание. Що се отнася до това, което е ползвано – изцяло буквално е преписан Закона,
тук са юристите, изцяло сме взаимствали от други общини, така че е нещо стандартно.
Ако имате някакви корекции, аз нямам нищо против да коментираме. Просто трябва да ги
приемем. Готов съм на по-късен етап нещо да бъде променено, да го гласуваме отново, не
нека да ги приемем за да влезем в тези срокове.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев, като уточнение мисля, че НСОРБ прати подложката, на която
стъпихте, тъй като те са наясно, че трябва да бъдат приети до 31 декември тези Вътрешни
правила, така че комисията е стъпила изцяло на предложението, което е направило
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Сдружението на общините. И в общи линии са идентични, гледахме Разград, мисля и
Стражица, всички са идентични, които са приели.
Така, други въпроси има ли? Заповядайте г-н Петров
Драгомир Петров – общински съветник
Сега като чета, тя тази комисия става постоянна,
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тя винаги си е била постоянна, просто по-малко заседаваше до сега.
Драгомир Петров – общински съветник
И мисля, че би било редно да имаме и нашата партия член в тази комисия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Състава беше обсъждан преди две заседания. Не мисля, че в момента можем нещо
да направим по въпроса,
Драгомир Петров – общински съветник
Извинявайте, виждате че тя е доста обширна, доста сложно, дойде много късно и не
сме много готови. Само, че мислим, че ще е нормално
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре г-н Петров. Не е проблем да направим така да стане член на комисията
някой представител на Вашата група съветници, просто трябва да го направим в друго
заседание по друг начин.
Драгомир Петров – общински съветник
Добре, ще го решим тогава по-късно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля, че разводнихме, да се съсредоточим върху самите вътрешни правила, а това
което предлагате ще го обсъдим може би в някакъв по-късен етап.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Слушам предложения за Вътрешните правила. Имаме ли някакви конкретни други
предложения, които трябва да обсъдим? Не виждам, добре в такъв случай, гласуването по
тази точка е явно, а г-н Димитров, заповядайте, не Ви видях.
Димитър Димитров – общински съветник
Понеже вътрешните правила ги приемаме сега, а ние вече си изпратихме
декларациите и сега тук четем за съвсем нов ред. Какво трябва да направим по-нататък?
Тук пише входящ номер на ОбС, а нашите декларации ние ги изпратихме в КОНПИ с
електронен носител, на хартиен и т. н. Сега от следващата година ли ще ги правим тия
неща по Вътрешните правила или сега трябва допълнително още веднъж да правим на
хартиен и на магнитен и да ги внесем в ОбС? Защото ние един път свършихме тая
процедура.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Вътрешните правила едва ли пречат да действа по принцип комисията. Комисията
действа.
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово
Като член на комисията мога да отговоря. Затова бързаме с Вътрешните правила,
трябва да работим по тях. Те са на база на Закона, така че всичко, което свършихме до
момента не е в противоречие на закона. Съгласно Закона и Вътрешните правила,
общинските съветници подават имотните си декларации до КОНПИ. Нямате никакви
други ангажименти повече или по-малко от тия Вътрешни правила – не Ви се създават,
тоест това което сте направили до момента е достатъчно за тая година.
Мисля, че по Закона следващото задължение, което имаме е годишната декларация
към април месец догодина за имотно състояние. А другото задължение пак е нормирано
от Закона е при промяна на обстоятелствата в декларацията за конфликт на интереси.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодарение на тези Вътрешни правила ще се създаде някаква основа, на която
комисията ще проверява лицата, които са в нейния обхват на проверка. Тя има обхват на
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проверка – кметове на населени места и т.н., тя комисията проверява имотното състояние
на тези членове, така че в този вид и за това бързаме с приемането на тези Вътрешни
правила.
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово
И още нещо да включа – до колкото общинските съветници подават само
декларацията за съвместимост пред тая комисия вече е въведена процедурата с входящите
номера, подготвени са списъците, срока е до един месец за публикуване, което също се
надяваме да си го изпълним в срок. Така, че нямате други ангажименти съгласно тия
вътрешни правила.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси? Г-н Димитров, стана ли ясно?
Димитър Димитров – общински съветник
Донякъде, защото пише, че регистъра, че е публичен, а ние не сме предоставили,
сега какво ще покажем на гражданите на сайта на ОбС?
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово
Съгласно Закона и съгласно Вътрешните правила общинските съветници подават
към тая комисия само декларацията за съвместимост. Тоя регистър го правим и всеки
момент се очаква да го публикуваме. Това са ни и задълженията по Закона. Другите – за
имотно състояние и конфликт на интереси общинските съветници ги подават към
КОНПИ, предполагам и те ще си свършат работата да публикуват каквото трябва.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Което в момента отново между другото е в коментар, дали ще успеят да проверят nброй, 30 хиляди бяха ако не се лъжа декларации. Така, колеги, други въпроси, това беше
същата неяснота беше и в предходния ОбС, когато един път приеха едни правила, след
това ги промениха, в Закона пишеше, че трябва общинските съветници, с някаква Наредба
го отмениха това задължение като заварено положение, въобще има неясноти в този
Закон, дано да се изяснят в най-скоро време.
Имаме ли други въпроси? Който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 24
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,
Общинският съвет

РЕШИ
• Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет –
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Попово, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част
от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и
председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от
ЗМСМА за сведение и изпълнение.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10. Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Попово за
мандат 2020 – 2024 г.
Тази точка също влезе ненадейно, за което мисля, че ще ни извините. Имахме срок,
който беше поставен още в предния ОбС, но дойде в момент, в който престана да действа
по същество предния ОбС, това е за избиране на съдебни заседатели към Районен съд
Попово. Към момента се опитахме да ускорим процедурата, така че давам думата на
Председателя на Временната комисия г-н Черкезов, заповядайте.
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Председател! Колеги общински съветници, на Вашето внимание е
решението. В посочените срокове кратки, до 13 декември постъпиха 4 заявления за
кандидати за съдебни заседатели. Имахме около 3 дена да ги разгледаме и да внесем
докладната, така че ни извинете за последния момент. Предлагам да приемем проекта за
решение и да одобрим кандидатите за съдебни заседатели, които са предложени. Няколко
пояснения. Ние одобряваме кандидатите, последната дума е на Съда за да ги регистрира и
до колкото съм запознат с практиките – изискването беше 30 кандидата. Най-вероятно
съответния съд ще удължи срока за допълване на бройката. Моля за съдействие, когато
това се случи за повече кандидати. Трябва да си изпълним нормата в крайна сметка.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Черкезов. Първо времето беше много кратко и както навсякъде
във всяка една област кандидатите и въобще желаещите да се занимават с каквото и да е
все повече намаляват. Тук е същото. Както знаете и за Окръжен съд Търговище беше
много трудно да съберем необходимата квота. Затова наистина ще подложа на гласуване
тези четири имена, които са подали до този момент заявление и отговарят според
комисията на изискванията. Дано направим така, че да съберем още желаещи, да успеем
да убедим, не да съберем, да успеем да убедим още желаещи да участват в тази процедура.
Чета проекта за решение:
На основание чл. 50 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово определя кандидатите за съдебни заседатели от Община
Попово за Районен съд Попово – мандат 2020 – 2024 г., а именно:





Филис Зейнулова Аптулова;
Росица Стефанова Пеева;
Станислав Веселинов Василев;
Донка Николова Дончева.
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2. Предлага за избиране от Общото събрание на съдиите към Окръжен съд Търговище
посочените в т.1 от настоящото решение лица за съдебни заседатели в Районен съд
Попово.
Това е предложението за решение, чухте четири имена, имате думата за въпроси или за
предложения, касаещи докладната. Имаме ли? Не виждам. Добре, в такъв случай подлагам на
гласуване, гласуването е явно. Който е съгласен с направеното предложение за решение по
тази точка, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 25
На основание чл. 50 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово определя кандидатите за съдебни заседатели от
Община Попово за Районен съд Попово – мандат 2020 – 2024 г., а именно:





Филис Зейнулова Аптулова;
Росица Стефанова Пеева;
Станислав Веселинов Василев;
Донка Николова Дончева.
2. Предлага за избиране от Общото събрание на съдиите към Окръжен съд
Търговище посочените в т.1 от настоящото решение лица за съдебни заседатели
в Районен съд Попово.

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Имаме заявление за Декларация от групата на АБВ. Г-н Дончев, имате думата за
Декларация.
Дончо Дончев – председател група съветници от АБВ
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н заместник Кмет, уважаеми гости от
администрацията, уважаеми колеги, ще Ви изчета Декларация от групата общински
съветници на ПП АБВ.
В предходния мандат на ОбС Попово, както и в изминалото второ заседание на
текущия, нееднократно са се обсъждали подадени сигнали до различни институции,
включително Специализираната Прокуратура от общинския съветник г-н Димитър
Димитров относно реализацията на значими общински обекти на територията на община
Попово. Сигналите, които в последствие се оказват безпринципни и практически
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необосновани водят, обаче до проверки, които съществено забавят изпълнението на
проектите. В някои от случаите дори водят до съществен риск от пропускане на
административните срокове по различните оперативни и национални програми.
Съответно и риск от загуба на безвъзмездна финансова помощ за различна
инфраструктура. Това, ние определяме като безотговорно поведение от страна на г-н
Димитров, с което на политическа основа умишлено се опитва да пречи на реализацията
на важни за жителите на община Попово проекти и, което противоречи на клетвата, която
полага като общински съветник и в този мандат, разбира се и в предходния.
В тази връзка изпълнявайки задълженията си произтичащи от клетвата, която сме
положили – да се ръководим от интересите на гражданите на община Попово, ние
общинските съветници от ПП АБВ призоваваме общинския съветник от ПП ГЕРБ г-н
Димитър Кънев Димитров незабавно да подаде своята оставка. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, беше засегнато името Ви, желаете ли да кажете нещо?
Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря, господин Председателю, аз не знам какво общо има предния със
сегашния мандат. И не знам какво съм направил, че да продължава г-н Дончев всяка сесия
да споменава моето име. Аз нямам никакви притеснения за нищо, защото нито е спрян
проект, всичко върви – и в МИГ и на всякъде. Така, че за мен г-н Дончев, този, който Ви
пише Декларациите, просто го помолете да спре да се занимава с моето име. Не смятам, че
съм направил нещо, с което съм нарушил клетвата, която съм дал като общински
съветник. Още повече вече сме трето заседание – нито вземам думата за нещо, нито
изобщо се занимавам с Вас, но ако искате ще Ви попитам нещо – платете си
билбордовете, защото още стоят. И бъдете така да ни представите разходо-оправдателни
документи, защото хората питат. Билбордовете още са след два месеца избори са още по
града. А до колкото знам те са общински. Така, че недейте да говорите за морал и на всяка
сесия да се заяждате. Нищо не е стопирано и нищо не е спряно, така че не си измисляйте
тия неща. Посочете пример какво е спряно и какво не се е случило. Посочете. Аз сигнали
не съм подавал. Покажете ги тия сигнали. Просто да говорите така е, просто е несериозно.
И аз моля господин Председателя да се спре с това дъвчене грубо казано на името
ми. Не съм обидил никого да се връщаме в преден мандат, в по-преден и в по-преден. Но,
това си е Ваш проблем. Благодаря г-н Председател.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Дончев, заповядайте.
Дончо Дончев – председател група съветници от АБВ
Аз се радвам, че на всеки избори на нас ни искате да Ви се отчитаме за билбордове,
къде са поставени, колко дълго са държани и т. н. и ние да Ви представяме тези
документи. Беше така и на предишния мандат в началото. Искам и аз да Ви помоля
реципрочно да направите същото и да ни представите на нас също документи за Вашите
разходи, които сте направили и да кажем плакати, които са останали и т. н. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Хайде да не се връщаме, да не го превръщаме в навечерието на Коледа в някакво
заяждане. Затова позволете ми да прекратя този дебат помежду Ви.
Уважаеми колеги, наистина това е последното заседание на ОбС за настоящата
2019 година. Нека да си пожелаем, въпреки че по принцип мандата сега започва, година
изтича, така че в това се получава някакво противоречие, но да си пожелаем ползотворна
работа от тук насетне. И всеки един от нас добре да си направи равносметката изпълнява
ли клетвата – работим ли за благоденствието на гражданите на община Попово и работим
ли така, че да няма това междуличностно заяждане, а наистина да се обединим и да
работим в името на една кауза.
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Позволете ми да Ви пожелая приятно изкарване на Коледни и Новогодишни
празници, много здраве за Вас, за Вашите семейства. Много, много положителни емоции
да получим в тези дни, в които всички се смиряват и се обединяват около доброто.
Да Ви поканя също така на празничния концерт, който организира Община Попово
на 20-ти в петък от 18 часа в залата на Читалището „Св.Св. Кирил и Методий“. Нека да
направим така, че да отпразнуваме всички заедно заминаващата си 2019 г. и
наближаващите Коледни празници!
Бъдете живи и здрави! На всички приятен ден желая!
Закривам третото заседание на ОбС Попово!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: …………………………….
/ Георги Георгиев /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
/ Николай Черкезов /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ Румен Кьосев /

Протоколист Гл. специалист ОбС:

................................................
/ Н. Здравкова /
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