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ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 20.01.2019 г. /понеделник/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ЧЕТВЪРТОТО извънредно 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 – 27 общински съветника присъстват на днешното
заседание. Уважаеми колеги, имаме кворум, можем да вземаме решения, затова откривам
четвъртото заседание на Общински съвет Попово.
На заседанието присъстват зам. кмет Трифонов , зам. кмет Милена Божанова, отдел
Екология.
Колеги, заседанието е извънредно. Имате проект за Дневен ред, който е от една точка.
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред:
1.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събирането,
транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на
битовите отпадъци, за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО,
както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места на територията на Община Попово за 2020 г.
Уважаеми колеги, който е съгласен така прочетения дневен ред да стане дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
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Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събирането,
транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на

битовите отпадъци, за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО,
както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места на територията на Община Попово за 2020 г.

Точката е разглеждана от всички комисии и затова давам думата за становище по
реда на комисиите. 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 подкрепя предложението за решение с пет гласа ЗА.
Има предложение средствата за поддържане чистотата на улиците и предназначени за
обществено ползване да се увеличат от 16 566 лева на 30 000 лева. Благодаря Ви. Това е
към план сметката за дейностите на гр. Попово и кварталите Невски и Сеячи – ІІІ – точка
1.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Русев за направеното предложение. 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 15-ти януари в пълен състав. Разгледахме план
сметката, която ни беше предоставена за битовите отпадъци. С три гласа ЗА и два
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта за решение. Благодаря Ви.
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 на 15-ти заседава в 15.30 часа. С три гласа – ЗА, и о
и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме 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
На 14-ти януари в пълен състав нашата комисия подкрепя предложението за
решение с пет гласа ЗА.
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 одобрява проекта за решение да стане решение с четири гласа ЗА ,
и един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по първа точка има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл.
66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване,
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата
на територията на Община Попово за 2020 година, съгласно Приложение 1.
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Това е предложението, което е направено от общинска администрация за
събирането и обезвреждането на отпадъци за град Попово и кварталите Невски и Сеячи.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка, освен
направеното от Комисията, което ще подложа в последствие на гласуване. Първо ще
дадем думата да видим каква е възможността за допълнение и след това ще подложа на
гласуване. Заповядайте, имате думата.
Десислава Георгиева – общински съветник
От справка за предходните години от 2016 до 2018 е видно, че на сайта на Община
Попово е качена План-сметка и докладните за дейностите по сметосъбирането още през
месец декември. Тази година план-сметката за тези дейности дори и да е качена, много
трудно се открива, а целта на едно публично обсъждане е такава обява да бъде видима от
гражданите. Това не като въпрос, а като констатация. Въпросът ми е защо както в други
общини от ранга на община Попово месеци преди провеждането са качени докладните и
план-сметки за публичното обсъждане и са написани точни и ясни критерии за единична
стойност на сметоизвозването, брой сметоизвозвания, брой контейнери, не са дадени
анализни цени за един кубичен метър смет при обработка на един контейнер, за измиване
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на уличните платна, за разхода на машините използвани по сметосъбирането. Тоест няма
разбивки по единични показатели, при което и самата докладна не е много ясна. И самата
план-сметка не дава яснота на гражданите как точно ще се изразходват средствата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за въпроса. Кой би могъл да отговори на него. Г-жо Божанова?
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Г-н Председател, госпожи и господа общински съветници, какво трябва да съдържа
план-сметката за чистотата е регламентирано в Закона за местните данъци и такси чл. 66 и
това, което е качено на сайта за публично обсъждане отговаря на изискванията на Закона,
така че аз друго няма какво да кажа. И още един аргумент в тая връзка – както виждате
няма предложение за промяна на размера на такса битови отпадъци. Той остава в същия
размер като предходната година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Божанова. Сигурен съм г-жо Георгиева, че ако сте се
позаинтересували някой щеше да Ви даде в детайли тази разбивка. По принцип след като
е ясно, че няма увеличение не знам до колко гражданите ги интересува в подробности. В
същност не знам, това е мой коментар, но сигурен съм, че ако Вие се бяхте
позаинтересували щеше да Ви се даде детайлна справка за това колко струва отделно
сметоизвозване на контейнер, на тон или на кубик, както и да е по този начин
преразпределено или преизчислено. Други въпроси?
Димитър Тодоров – общински съветник
Моят въпрос е какво ще бъде дофинансирането от собствени приходи на общината
за разходите на дейностите за събирането и транспортирането. Просто, зададох го в
комисия, не можаха да ми отговорят, затова въпроса е може би към г-жа Божанова.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Мога приблизително да отговоря – около 200 000 лева ще се наложи
дофинансиране. И то е в резултат на това, че няма увеличение тази година на размера на
таксите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров, мисля, че беше удовлетворяващ отговора. Мисля, че е хубаво
гражданите да чуят, че за сметка на дофинсансиране ние няма да направим увеличение на
такса битови отпадъци, за да може да бъде изравнена и покрита изцяло. Други въпроси.
Христо Дюкенджиев – общински съветник
Искам да попитам отчисленията 241500, които са направени по Наредба 7,
миналата година не са заложени, а тази година ги залагаме и за сметка на какво ги
залагаме?
Снежана Радева – младши експерт в дирекция ТСУЕТ
Миналата година не бяха заложени, защото ние имахме едни разчети, че няма да се
налага да ползваме, но след като в сроковете, ние не успяхме да се включим, в тия
срокове, които бяхме заложени за пускане площадката в центъра за управление на
отпадъците тази година решихме с превантивна цел да ги заложим.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дюкенджиев, имате ли доуточняващ въпрос?
Христо Дюкенджиев – общински съветник
Да, за сметка на какво са те? От къде ги вземаме, понеже бюджета ни е същия?
Снежана Радева – младши експерт в дирекция ТСУЕТ
Ами, просто миналата година тези такси не бяха сложени. Сега ги слагаме, защото
не знаем точно как ще бъдат сроковете. Г-жа Божанова отговори преди малко на въпроса,
значи кои са приходите – събраните данъци от хората и дофинансирането. Това са
средствата, които се ползват.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Да разбираме ли така, че на базата на тези допълнителни разходи ще се наложи
тази година евентуално да дофинансираме?
Снежана Радева – младши експерт в дирекция ТСУЕТ
Г-жа Божанова отговори колко ще се дофинансира. То е включено там.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря Ви. Други въпроси има ли? По отношение на предложението от
комисията, кой би могъл да отговори имаме ли възможност – предложението на
комисията е да се увеличи почти двойно сумата за измиване на улиците? Какво налага
това, можете ли да аргументирате комисията. Аз лично мое мнение е, че не виждам
улиците да са останали непочистени или запрашени. Все пак е въпрос на финансови
сметки.
Румен Русев – общински съветник
Ние го предлагаме, нека да се гласува.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре в тази връзка и слушайки всички приказки, които се говорят за големи
градове, аз до колкото знам при нас се прави скоро обследване на чистотата на
атмосферния въздух, нали така г-жо Божанова или г-жо Радева. Може ли някой да ни каже
какви са измерванията, защото все пак за да има икономическа обосновка на едно
мероприятие, което увеличаваме двойно като разход от досегашните трябва да имаме
някаква икономическа обосновка. Имаме ли измервания и може ли да каже някой имаме
ли замърсяване с фини прахови частици, което би предполагало и би водило след себе си
необходимостта от измиване по-често на улиците? Заповядайте.
Снежана Радева – младши експерт в дирекция ТСУЕТ
Както знаете миналата година нашия град беше избран за такава мобилна станция
за измерване чистотата на атмосферния въздух ……………./ не се чува записа / ….. на два
отчетни периода ни бяха предоставена информация като втория протокол за шестте
месеца получих тази седмица. Значи в първия констативен протокол нямаме нито едно
денонощие с увеличени какъвто и да е показател, но във втория протокол две средно
денонощни норми имаме увеличение и всъщност това е следствие на започналия
отоплителен период в нашия град. Знаете, че много от хората се отопляват на твърдо
гориво и това е, което веднага замърсява въздуха.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Но в първия период, когато евентуално замърсяването би могло да бъде от не добре
измити и изчистени улици, тогава нямаме въобще замърсяване.
Снежана Радева – младши експерт в дирекция ТСУЕТ
Нямаме. В първия нямаме нито едно превишение на нито една норма за шест
месеца.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Това исках да чуя, защото нали пак казвам предполага измиването
по-честото и увеличаването с 15 000 лева сумата за измиване, предполага че там трябва да
има констатирани завишения на фини прахови частици през летния период, когато може
да се мие. И затова ние трябва да имаме аргумент за да направим това завишение. Имате
ли други въпроси колеги? Заповядайте г-н Петров.
Драгомир Петров – общински съветник
Моя въпрос е просто един, който го влачим от предишния мандат. Имаше едно
питане не е ли по-добре икономическо и финансово ние да си поддържаме контейнерите
като си закупим машини и контейнери и по този начин ще ни паднат разходите, които сега
даваме за почистване?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз не разбрах въпроса Ви г-н Петров. Уточнете се.
Драгомир Петров – общински съветник
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Въпроса ми беше такъв – не е ли по-целесъобразно икономически и финансово ние
да имаме като Община наши машини за почистване. Например бяхме говорили за една
машина по-голяма за метене и миене на града, а не като тая малката, която не върши
абсолютно никаква работа. Тя на 10 метра боклука от нея пада и остава на купчинки.
Навремето БКС-то имаше една голяма машина, която чистеше и миеше и вършеше много
добра работа. Не е ли по-добре общината да си има такава машина както например и
машини, които да събират боклука, както и собствени контейнери. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петров. Аз много се радвам на тоя въпрос. Г-н Димитров, имате
думата.
Румен Димитров – общински съветник
Точно в тази връзка, аз пък искам да задам този въпрос. Колегите в предходния
мандат точно в тази връзка защо не се съгласиха, защо гласуваха против точно за
закупуване на тази техника. Искам да ви благодаря много, защото Вие бяхте причината
ние да не закупим тази техника в предходния мандат. Благодаря.
Драгомир Петров – общински съветник
Да, искам да отговоря. Значи, тогава говорехме за една машина, която е същата
като тая, която имаме в момента. Малка и не достатъчна, която да свърши тоя обем
работа. Аз говоря за голяма машина, която може да мете добре и да мие така беше преди и
съм виждал такива машини. Говоря за съвсем друг модел машина, която е, ако ще бъде
такава малка и три да има, и 10 да има те работа няма да свършат. Те са за площади, с
малки четчици, ръсят една водичка, една пушилка колкото да не се вдига. За мен това не е
машина, която върши работа, а само отчита някаква дейност за да взема пари. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да г-н Петров, само че тогава, в момента когато в последните три сесии на
последния мандат ние гласувахме въпроса не беше поставен по този начин, а беше
поставен въобще има ли смисъл от закупуването на такава техника. Аз добре си спомням
и е хубаво да помним тези неща, особено хората, които сме от предходния мандат. Нали,
така че добре е да имаме някаква памет за това, кой какви предложения е правил и кой как
е гласувал. Тогава не ставаше въпрос въобще за голяма или малка, а стана дума, че няма
нужда от закупуването на такава техника и Вие гласувахте категорично против.
Сега няма смисъл да се връщаме назад, в момента имаме предложение за плансметките, върху което трябва да се съсредоточим и затова питам има ли още други
въпроси преди да поставя на гласуване предложение на комисията за увеличаване на
стойността за измиване на улиците. Има ли други въпроси и други предложения. Не
виждам.
В такъв случай подлагам на гласуване предложението на Първа комисия да се
промени стойността в римско ІІІ т. 1 от 16 566 лева на 30 000 лева. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

11
5
11

Предложението не се приема.

Преминаваме към гласуване на решението като цяло. Който е съгласен с
направеното предложение с докладната като цяло, моля да гласува.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Андрей Стефанов Петков
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стефанов Витанов
4. Венетка Иванова Колева
5. Георги Петров Георгиев
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРОТИВ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

22
1
6

Решението се приема!

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 26
На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл.
66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет

РЕШИ
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1.Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване,
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на
територията на Община Попово за 2020 година, съгласно Приложение 1.

Г-н Димитров, обяснение на отрицателен вот ли? Добре, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми господин Председателю, уважаеми госпожи и господа зам. кметове,
уважаеми колеги, много са прави гражданите на Попово като казват, че „кои сте Вие 29
съветника, че ще определяте да се горят боклуците на Попово, да ходиме лятото по
запрашени улици, контейнерите ни да са без дъна, да се събират когато решат, а да няма
графици“. Значи гражданите са прави, че това което се случва в този Общински съвет и в
предходния не е в полза на гражданите и ние не работим в полза на гражданите. Тази
план-сметка по този начин, затова гласувах против, затова защото тази план-сметка аз
твърдя, че ще влоши качеството на предлаганата услуга. На нас, нито ни беше обяснено,
след като ние постоянно гледаме другите общини какво правят и за някои нормативни
документи преписваме от тях, защо не преписахме публичните обсъждания, които вървят
в държавата още от ноември месец във всички общини? Където са видни едни таблици,
едни обяснителни записки, какво стои зад всеки лев и как ще бъдат похарчени парите на
данъкоплатеца. Това нещо за пореден път в община Попово не се случи. Защо не се случи
на никой не му е ясно. Аз питах и в комисията, да г-жата която отговаря за екологията ми
представи една таблица, но тя каза, че това е за нейно ползване, за да може да си формира
цените. А защо не го видяхме всички ние това.
Говорихме, че идвала някаква лаборатория. Ами тя тази лаборатория стои до
канала зад Дома на културата в градинката. Каква запрашеност да има там? Защо всички
ние не отидем лятото да видим какво става по „Каломенска“, какво става в Младост, какво
става в Запада и за някакви 15 000 лева за измиване на улиците ние обрекохме нашите
съграждани отново да дишаме. Всички си мием колите лятото и виждаме, че след 15-20
минути тия коли са целите във фин прах. Значи ние продължаваме чисто политически, а
не икономически да работим в полза на гражданите. За това гласувах против тая плансметка, защото не само тия 200 000, а разчетите, които ние се опитахме да направим на
база данни, които извлякохме и колегите знаят от групата на ГЕРБ, че 200 000 няма да ни
стигнат за дофинансиране, много повече ще бъдат. Или трябва да влошим качеството на
предлаганата услуга или трябва да дофинансираме, за да поддържаме нормално качество
на услугата. Но с тези контейнери, с това без графици минаване да се събира било по села,
било в града, когато видим, че са пълни контейнерите и станат огромни камари около тях
тръгваме тогава да събираме, нещата смятам, че няма да се случат.
Затова гласувах против, и смятам, че това не е решението. Трябваше да бъде
подложено на дебат всичко, да се обясни с обяснителни записки, хората да знаят за какво
става въпрос. И трябва да Ви кажа, че назрява в хората желанието да подложим на
референдум всичко, което се случва със сметосъбирането в община Попово. Благодаря
Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров.
С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание. Закривам четвъртото
извънредно заседание на ОбС Попово!
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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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