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ПРОТОКОЛ № 6
Днес, 27.02.2020 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ШЕСТОТО 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 шестото заседание на Общински съвет Попово.
На заседанието присъстват Кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов, юристи,
представители на общинска администрация.
Колеги, имате предварително раздаден проект за Дневен ред, който е от 15 точки.
В законно установения срок постъпи още една докладна записка от Председателя
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:
Попълване списъка на съдебни заседатели към Районен съд – Попово за
мандат 2020-2024г.
Знаете, че преди две сесии доколкото си спомням гласувахме един такъв списък, но
от 30 необходими, ако не ме лъже паметта – четирима само одобрихме. Няма желаещи.
Сега в момента има още две кандидатури и това налага да внесем като извънредна точка
тази докладна.
Предлагам тя да влезе като точка 14 в Дневния ред. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

28
0
0

Единодушно. Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред за днешното заседание е:
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на Община Попово.
2.Подкрепа от Общинския съвет Попово за използване на алтернативните
възможности на система „Дунав“ като възможност за трайно решаване на
проблемите във водоснабдяването на населението в област Търговище.

3.Приемане на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на
населените места на Община Попово.
4.Кандидатстване с проектно предложение по Процедура BGNERGY-2.001
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за
външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
5.Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти и сглобяеми къщи като
материали.
6.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и
гори в горските територии на Община Попово.
7.Отдаване под наем
на земи /дивечови ниви/, общинска собственост
специализирана фуражна база на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.Попово.

за

8.Наредба за изменение и допълнени на Наредбата на Общински съвет Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово.
9.Приемане на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии
за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Попово.
10.Приемане на Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз
на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места в Община
Попово.
11.Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за намаляване на
риска от бедствия.
12.Определяне представители на ОбС Попово в Общински съвет за намаляване на
риска от бедствия.
13.Ново обсъждане на Решение № 42 на Общински съвет Попово, прието по
Протокол № 5 / 30.01.2020 г. относно приемане на нова общинска транспортна схема.
14. Попълване списъка на съдебни заседатели към Районен съд – Попово за мандат
2020-2024г.
15.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен така прочетения дневен ред, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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0
0

Дневния ред се приема единодушно.
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Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на Община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ д-р Румен Русев.
Румен Русев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя
предложението за решение. Благодаря.
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 заседава в пълен състав на 24 февруари и по разглежданата точка
с четири 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 непълен състав заседава вчера заседава в 15.30 часа. По първа
точка с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула ПРОТИВ 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
Нашата комисия в пълен състав разгледа Бюджетната прогноза за периода 20212023 година и с пет гласа ЗА предлага да подкрепите предложението за решение.
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 в пълен състав с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по първа точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за
публичните финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №64/31.01.2020 г. за Бюджетната
процедура за 2021 г. на Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 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 и Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на
Министерство на финансите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община
Попово съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2021-2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности към Указания
3

БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на
ПРБ за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения
за раходи за периода 2021-2023 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а
към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и
разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на Община Попово съгласно
Приложение №6г към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на
Министерство на финансите.
4. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от
Кохезионния и структурните фондове за периода 2021-2023 г., съгласно
Приложение 1а, прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от
Разплащателна агенция, съгласно Приложение 1б и прогноза за сметката за
средства от Европейския съюз от Други средства от ЕС, съгласно Приложение 1в.
5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за
периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната
година, съгласно Приложение №10а към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 20212023 г. на Министерство на финансите.
6. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори
за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023 г. на "МБАЛПопово" ЕООД съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 20212023 г. на Министерство на финансите.
7. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база
действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за
периода 2021-2023 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към
Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
8. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по
обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2021-2023 г. на
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6в към Указания БЮ
№1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ
за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
9. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община
Попово за периода 2021-2023 г.
Имате думата колеги за мнения, предложения по така предложения проект за
решение. Заповядайте. Имаме ли желаещи да се изкажат по бюджетната прогноза? Не
виждам, явно всичко е изяснено в комисиите, защото всичките комисии са я разглеждали.
В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно.
Който е съгласен предложението по тази точка да бъде прието като решение, моля
да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
22
ПРОТИВ
7
4

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за
публичните финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №64/31.01.2020 г. за Бюджетната
процедура за 2021 г. на Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 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 и Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на
Министерство на финансите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община
Попово съгласно Приложение №8 Прогноза за периода 2021-2023 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности към Указания
БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на
ПРБ за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения
за раходи за периода 2021-2023 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а
към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и
разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на Община Попово съгласно
Приложение №6г към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на
Министерство на финансите.
4. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от
Кохезионния и структурните фондове за периода 2021-2023 г., съгласно
Приложение 1а, прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от
Разплащателна агенция, съгласно Приложение 1б и прогноза за сметката за
средства от Европейския съюз от Други средства от ЕС, съгласно Приложение 1в.
5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за
периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната
година, съгласно Приложение №10а към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 20212023 г. на Министерство на финансите.
6. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори
за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023 г. на "МБАЛПопово" ЕООД съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за
5

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 20212023 г. на Министерство на финансите.
7. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база
действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за
периода 2021-2023 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към
Указания БЮ №1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
8. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по
обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2021-2023 г. на
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6в към Указания БЮ
№1/10.02.2020 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ
за периода 2021-2023 г. на Министерство на финансите.
9. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община
Попово за периода 2021-2023 г.
Г-н Димитров, заповядайте, обяснение на отрицателен вот.
Димитър Димитров – общински съветник
Ние гласувахме против и аз гласувах против, защото смятаме, че тази средно
срочна бюджетна прогноза е нещо много сериозно и тя трябва да кореспондира с
управленската програма на Кмета на община Попово, който е спечелил изборите. Смятаме
обаче, че запознавайки се с доклада, който е приложен към докладната, че тази средно
срочна бюджетна прогноза се разминава много с обещанията, които бяха дадени по време
на изборите и аз така направихме един обстоен анализ, но няма да Ви отегчавам и да Ви
занимавам с всичко, което сме констатирали тук. Само ще зачета за гражданите на Попово
нека да знаят какво предстои 21-23 година: в точката собствени приходи четем следното
„размер на местните данъци – предвижда се повишаване размера на местните данъци в
средносрочния период 2021-2023-та. Местните данъци по принцип това са данък
недвижими имоти, данък върху превозните средства и данък придобиване на имущества.
Местните данъци не са променяни повече от 10 години, а разходите, които трябва да
обезпечат с данъчните приходи се повишават в резултат на нормативни изменения.
Промени се очакват в размера на такса битови отпадъци, съгласно изискванията на
законодателството в сферата на опазване на околната среда и въвеждане на нов подход
при определяне размера на таксата и отделно таксата за депониране на отпадък по
Наредба 7 расте значително за всяка следваща година. Това, освен другите неща, които са
за, които ние не виждаме прогнозно от къде ще бъдат осигурени средства, например за
обещанието да се разкрие Родилното отделение в МБАЛ Попово и много, много други
неща ни накараха да гласуваме против тази Прогноза. Тя не е рутинна според нас, това не
е едно рутинно действие, което всяка година Министерството на финансите и закона
изисква, а това според нас е един документ, който трябва да кореспондира с всичко, което
е поето като ангажименти към гражданите на Попово. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Други желаещи за отрицателен вот. Няма. Добре.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Подкрепа от Общинския съвет Попово за използване на алтернативните
възможности на система „Дунав“ като възможност за трайно решаване на
проблемите във водоснабдяването на населението в област Търговище.
Становища по тази точка имат всички постоянни комисии, затова давам думата за
становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ др Румен Русев.
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Румен Русев – общински съветник
По тази точка с пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Благодаря.
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 на Вашето внимание с пет гласа ЗА да подкрепите
предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате предварително раздадено предложение за решение. Тъй като в него
не е включено основание за вземане на решението, затова допълвам, ако желаете можете
да си запишете основанието:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Подкрепя искането на кметовете на Шумен, Разград, Търговище, Нови пазар,
Попово и Лозница за цялостно обследване на проблема с водоснабдяването на
територията на трите области Шумен, Разград и Търговище и на възможностите за
доизграждане на система „Дунав“ по първоначално предвидения проект като държавна
отговорност със съответното държавно финансиране.
Имате думата колеги да се изкажете. Знаете за инициативата, която беше направена
от д-р Веселинов. По негова инициатива се събраха кметовете на всички тези градове при
нас. Стана обсъждане, запознахме ги, доста от кметовете не знаеха за същността какво
представлява система Дунав, така че това беше направено от експерт и на базата на това
излиза и това наше решение. Надяваме се и всички други Общински съвети от тези шест
града да подкрепят тази наша инициатива. Имате думата. Няма желаещи да се изкажат. В
такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Подкрепя искането на кметовете на Шумен, Разград, Търговище, Нови
пазар, Попово и Лозница за цялостно обследване на проблема с
водоснабдяването на територията на трите области Шумен, Разград и
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Търговище и на възможностите за доизграждане на система „Дунав“ по
първоначално предвидения проект като държавна отговорност със
съответното държавно финансиране.
Благодаря Ви колеги. Мисля, че това е една добра инициатива, която ако успеем да
осъществим би допринесло много за сигурността по отношение на водоснабдяването не
само на нашата община, а и всички, които са включени в Система Дунав.
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.Приемане на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на
населените места на Община Попово.
Становища по тази точка имат всички постоянни комисии, затова давам думата за
становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ др Румен Русев.
Румен Русев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя
предложението за решение. Благодаря.
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 след разглеждане на Наредбата с четири 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 с четири гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула гласа ПРОТИВ
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
Предлагаме на Вашето внимание с пет гласа ЗА да подкрепите приемането на
Наредба 1. 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 пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и при спазване на
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на
населените места на Община Попово
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Имате думата за въпроси, мнения и предложения по Наредба 1. Заповядайте. Г-н
Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, ние като съветници от групата на ПП ГЕРБ
ще подкрепим тая Наредба, но имаме така един апел към общинската администрация.
Хубаво е общинската администрация да я приложи, защото има много неща и сгради в
общината, които са необитаеми. При нас идваха граждани, които казаха, че, нали давам и
конкретен пример – тротоарите на ул. „29-ти юни“ вече 8-9 месеца не могат да се ползват,
защото на пресечката с „Цар Освободител“ къщата се руши и всичко е паднало на
тротоарите и родителите, които си водят децата до съдената детска градина трябва да
излизат на тротоарите. Просто нашата молба е наистина да прилагаме Наредба 1, която
сега ще приемем. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Други желаещи да се изкажат? Не виждам. В такъв
случай преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и при спазване на
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на
населените места на Община Попово
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Кандидатстване с проектно предложение по Процедура BGNERGY-2.001
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за
външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 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
Нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА 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
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Нашата комисия с четири гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула гласа ПРОТИВ
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
С пет гласа ЗА предлагаме на Вашето внимание да подкрепите предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Иванов. Предложението за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Насоките за
кандидатстване на програмата, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Насоките за
кандидатстване на програмата, Общински съвет – Попово дава съгласие Община Попово
да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация
на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“
по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност",
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Имаме само един въпрос – е ли възможно, нали става ясно, че става въпрос за
рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура, нали и после се допълва,
че е система за изкуствено осветление на общините, има ли такава възможност в това
проектно предложение да направим рехабилитация и модернизация на светофарните
уредби, които са в града?
Йорданка Георгиева – ръководител Звено Европейски програми и проекти
Уважаеми г-н Димитров, изрично е записано в поканата системи за външно
изкуствено осветление на общините, в никакъв случай разходи като светофарни уредби не
са допустими.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за отговора. Други въпроси? Аз си мисля, че това да успеем да направим
– по ефективно уличното осветление е също не малка стъпка и не малък така ефект ще
има не само като качество, но и като финансов резултат надявам се. Знаете колко са
неефективни тези живачни лампи, които са по 400, по 500 вата, а реално осветлението,
което излъчват е същото, каквото биха излъчвали едни 40-50 вата десет пъти по-малко от
тях като разход на електроенергия съответно като стойност, финансова стойност в края на
краищата.
Така, други въпроси? Ако няма да преминем към гласуване. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решене, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 46
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Насоките за
кандидатстване на програмата, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Насоките за
кандидатстване на програмата, Общински съвет – Попово дава съгласие Община Попово
да кандидатства с проектно предложение по Процедура „Рехабилитация и модернизация
на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“
по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност",
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014-2021 г.
Да пожелаем на екипа на общината да успее да се пребори и да сме едни от
малкото, предложенията, които са тук участниците са много, парите са малко, надявам се
да успеем да се класираме в тази не лека борба.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти и сглобяеми къщи като
материали.
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 пет гласа ЗА 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 с четири гласа ЗА подкрепя проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение е следното:
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2, т.
1 и ал. 3, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява начална продажна цена :
- 4698 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.1911 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Дружба“№64 с площ 261 кв.м., собственост на Общината по АОС
13714/09.10.19г. Цената е без ДДС.
- 13430 лева за ПИ 57649.503.1083 по кадастрална карта на гр.Попово,
ул.„Освобождение“№2 с площ 672 кв.м., собственост на Общината по АОС
13712/09.10.19г.
Цената е без ДДС
11

- 7770 лева за УПИ I от кв.69 по реулационния план на с.Медовина с площ 1195 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 1138/05.01.05г. Цената е без ДДС
- 6850 лева за УПИ IV, кад.№562 от кв.48 по реулационния план на с.Медовина с
площ 1130 кв.м., собственост на Общината по АОС 1662/19.03.10г. Цената е без ДДС
- 4379.20 лева за УПИ III, кад.№772 от кв.12 по реулационния план на с.Славяново с
площ 1430 кв.м., собственост на Общината по АОС 13930/06.02.20г. Цената е без ДДС
- 1350 лева за къща от олекотени панели №95 с площ 33 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1690 лева за къща от олекотени панели № 67 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Имате думата за въпроси. Чухте комисиите, имате ли въпроси? Няма. Преминаваме
към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

29
0
0

Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал.
3, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява начална продажна цена :
- 4698 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.1911 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Дружба“№64 с площ 261 кв.м., собственост на Общината по АОС
13714/09.10.19г. Цената е без ДДС.
- 13430 лева за ПИ 57649.503.1083 по кадастрална карта на гр.Попово,
ул.„Освобождение“№2 с площ 672 кв.м., собственост на Общината по АОС
13712/09.10.19г.
Цената е без ДДС
- 7770 лева за УПИ I от кв.69 по реулационния план на с.Медовина с площ 1195 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 1138/05.01.05г. Цената е без ДДС
- 6850 лева за УПИ IV, кад.№562 от кв.48 по реулационния план на с.Медовина с
площ 1130 кв.м., собственост на Общината по АОС 1662/19.03.10г. Цената е без ДДС
- 4379.20 лева за УПИ III, кад.№772 от кв.12 по реулационния план на с.Славяново с
площ 1430 кв.м., собственост на Общината по АОС 13930/06.02.20г. Цената е без ДДС
- 1350 лева за къща от олекотени панели №95 с площ 33 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1690 лева за къща от олекотени панели № 67 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и
гори в горските територии на Община 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
По тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Решението по тази точка е следното:
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на
комисията по ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски
територии във землището на с.Еленово,общ.Попово както следва:
№

наименование

местност

отдел

подотдел

площ дка

номер на имота

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

ОБЩО

112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

Въпроси по тази докладна има ли? Не виждам. В такъв случай гласуваме
поименно.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

29
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на
комисията по ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски
територии във землището на с.Еленово,общ.Попово както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

ОБЩО

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Отдаване под наем
на земи /дивечови ниви/, общинска собственост
за
специализирана фуражна база на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.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
И по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 43 ал. 3 т. 2 от Закона за
горите, чл.49 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на
дивеча във връзка с чл.39, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Отдава под наем земи от общински горски територии в землище на с.Еленово в размер
на 467дка. за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово както
следва:
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

ОБЩО

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2.Определя цена на наема от 25/двадесет и пет/ лв/дка. без ДДС годишно за
земя/дивечови ниви/
3.Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение/чакало/ -3бр.
в земите по т.1
4.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от общински
горски територии с ТП ДЛС,,Черни Лом’’ гр.Попово за срок от 11 /единадесет/ месеца.
Въпроси? Не виждам въпроси, добре, преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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
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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
16

26.
27.
28.
29.

Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 43 ал. 3 т. 2 от Закона за
горите, чл.49 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на
дивеча във връзка с чл.39, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Отдава под наем земи от общински горски територии в землище на с.Еленово в
размер на 467дка. за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.
Попово както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения
ОБЩО

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2.Определя цена на наема от 25/двадесет и пет/ лв/дка. без ДДС годишно за
земя/дивечови ниви/
3.Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение/чакало/ -3бр. в
земите по т.1
4.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от общински
горски територии с ТП ДЛС,,Черни Лом’’ гр.Попово за срок от 11 /единадесет/ месеца.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Наредба за изменение и допълнени 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.
17

Хасан Хасан – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекто решението.
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 на Вашето внимание с пет гласа ЗА да подкрепите
промените в Наредбата. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Иванов. Проекта за решение е следния:
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изменения и
допълнения на Закона за местните данъци и такси в ДВ бр.24 от 22.03.2019 г., ДВ бр.96 от 06.12.2019 г.,
ДВ бр.101 от 27.12.2019 г. и ДВ бр.102 от 31.12.2019 г. при спазване на изискванията на чл. 75-79 от
АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр.
Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово,
както следва:
§ 1. В чл.7, ал.1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на
страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти,
разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на
предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“
§ 2. В чл.17, ал.4 се изменя така:
„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се
определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни,
определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на
данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 3. В чл.32, ал.4 се изменя така:
„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди
първоначалната им регистрация за движение в страната.“
§ 4. В чл.36, ал.1, се правят следните изменения:
4.1. в т.1, буква „б“ думите „специализираните институции за предоставяне на социални
услуги и домовете за медико-социални грижи за деца“ се заменят със „социалните и
интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“;
4.2. в т.4 думите „със статут в обществена полза“ се заменят със „за осъществяване на
общественополезна дейност“.
§ 5. В чл.37, ал.3 думите „със статут в обществена полза“ се заменят със „за
осъществяване на общественополезна дейност“.
§ 6. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:
6.1. в ал.2 се създава нова т.5:
„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл.59, ал.4 от Закона за
местните данъци и такси“;
6.2. в ал.3 изречение трето се изменя така:
„При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по
чл. 32, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската
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администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните,
налични в общината и в регистъра на населението.“
§ 7. В чл.48, ал.1, т.2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки на услуги по
чл.97а и“.
§ 8. В чл.58, ал.2 се изменя така:
„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на
общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа
информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените
нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“
§ 9. В Приложение №2 към чл.56 от Наредбата в т.1 след думата „стаи“ се поставя запетая
и се добавя „категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма“
Заключителна разпоредба
§ 10. Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г., с изключение на §4.1., който влиза в сила
от 01.07.2020 г., без частта относно заличаването на думите „и домовете за медикосоциални грижи за деца“, които влизат в сила от 01.01.2021 г.
Ако имате въпроси, управляващия звено МДТ е тук и може да Ви отговори. Имаме
ли въпроси? Добре. Преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който
е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

-

29
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 50
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изменения и
допълнения на Закона за местните данъци и такси в ДВ бр.24 от 22.03.2019 г., ДВ бр.96 от 06.12.2019 г.,
ДВ бр.101 от 27.12.2019 г. и ДВ бр.102 от 31.12.2019 г. при спазване на изискванията на чл. 75-79 от
АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр.
Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово,
както следва:
§ 1. В чл.7, ал.1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на
страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти,
разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на
предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“
§ 2. В чл.17, ал.4 се изменя така:
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„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се
определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни,
определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на
данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 3. В чл.32, ал.4 се изменя така:
„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди
първоначалната им регистрация за движение в страната.“
§ 4. В чл.36, ал.1, се правят следните изменения:
4.1. в т.1, буква „б“ думите „специализираните институции за предоставяне на социални
услуги и домовете за медико-социални грижи за деца“ се заменят със „социалните и
интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“;
4.2. в т.4 думите „със статут в обществена полза“ се заменят със „за осъществяване на
общественополезна дейност“.
§ 5. В чл.37, ал.3 думите „със статут в обществена полза“ се заменят със „за
осъществяване на общественополезна дейност“.
§ 6. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:
6.1. в ал.2 се създава нова т.5:
„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл.59, ал.4 от Закона за
местните данъци и такси“;
6.2. в ал.3 изречение трето се изменя така:
„При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по
чл. 32, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската
администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните,
налични в общината и в регистъра на населението.“
§ 7. В чл.48, ал.1, т.2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки на услуги по
чл.97а и“.
§ 8. В чл.58, ал.2 се изменя така:
„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на
общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа
информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените
нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“
§ 9. В Приложение №2 към чл.56 от Наредбата в т.1 след думата „стаи“ се поставя запетая
и се добавя „категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма“
Заключителна разпоредба
§ 10. Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г., с изключение на §4.1., който влиза в сила
от 01.07.2020 г., без частта относно заличаването на думите „и домовете за медикосоциални грижи за деца“, които влизат в сила от 01.01.2021 г.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Приемане на Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии
за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Попово.
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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 четири гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула гласа ПРОТИВ
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
Предлагаме на Вашето внимание с пет гласа ЗА да подкрепите предложението за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 57, ал.1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за
обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите и чл. 21, ал. 1, т. 23 и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за
вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Попово.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
Имате думата. Това е такава тема, която знаете доста спорна, имаме голям проблем
напоследък с този превоз обществен, вътрешно градски и пътнически. Затова създаваме
някакъв Механизъм за разпределяне на средствата. Има ли желаещи? Няма. В такъв
случай след като всичко е ясно преминаваме 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

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ 51
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На основание чл. 57, ал.1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за
обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите и чл. 21, ал. 1, т. 23 и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за
вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Попово.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящото решение.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Приемане на Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз
на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места в Община
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
По тази точка с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ предлагаме проекта за
решение да бъде приет.
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 четири гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула гласа ПРОТИВ
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
Предлагаме с пет гласа ЗА да подкрепите предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз
на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места в Община
Попово.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите дейсвия
по изпълнение на настоящото решение.
Имате думата. Въпроси, заповядайте г-н Димитров.
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Димитър Димитров – общински съветник
И по предната точка и по тази за Правилата, по предната умишлено не взех думата,
защото и двете касаят едно и също нещо, наистина това е пътя и ние адмирираме това,
което прави общинска администрация с тези Правила, като апела ни е отново тези
Правила да бъдат спазвани и контрола да бъде завишен. Смятаме, че това е първата
стъпка, втората стъпка вече е по ЗОП да се направи процедурата и смятам, че с този
Механизъм и с тези Правила ще се привлекат превозвачи, просто те ще имат възможност
за да преценят и с тези правила да получат съответната субсидия за губещи линии, което
най-вероятно ще ги стимулира да кандидатстват за да успеем да решим този така сериозен
проблем за Общината. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Това е становище. Аз също мисля, че това е начина и
затова адмирираме тези действия на общинска администрация. Има ли други желаещи да
се изкажат по тази тема? Не. Благодаря. В такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването по тази точка е явно. 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 № 52
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз
на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места в Община
Попово.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите дейсвия
по изпълнение на настоящото решение.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за намаляване на
риска от бедствия.
Тъй като в проекта за решение, който Ви беше раздаден нямаме вписани
предложения като имена, моля, предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.64а от Закона за защита при бедствия,
Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 64а от Закона за защита при бедствия, Общински съвет –
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Попово определя за член на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
общинския съветник ………………………………………………………..
Чакам предложения. Г-н Русев, заповядайте.
Д-р Румен Русев – общински съветник
Аз предлагам г-н Денис Юлиянов.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съевтник
Групата на ГЕРБ предлагаме г-жа Севда Ерменкова. Изхождаме от това, че
позицията, която заема и работата, която работи ще бъде от полза в този областен съвет и
така ще имаме и информация ОбС за това какво се случва в Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия. Още повече, че тя работи в Търговище и може да
присъства на заседанията на Областния съвет и смятаме, че ще бъде полезна в този
Областен съвет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрах г-н Димитров. Ще го подложа на гласуване. До този момент имаме
две предложения. Други предложения, има ли? Няма. В такъв случай подлагам на
гласуване по реда на постъпване на предложенията.
Денис Юлиянов да стане член на Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА

-
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Няма да гласуваме ПРОТИВ. Подлагам на гласуване второто предложение г-жа
Севда Ерменкова да бъде член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА

-

8

Към момента определяме г-н Денис Юлиянов за член на Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия. И като цяло решението подлагам на гласуване още
веднъж:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.64а от Закона за защита при бедствия,
Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 64а от Закона за защита при бедствия, Общински съвет –
Попово определя за член на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
общинския съветник Денис Николаев Юлиянов.
Който е съгласен с цялото решение, моля да гласува. Добре, въпреки, че сме в
процедура, слушам г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Искам да попитам да ми дадете малко яснота. Аз Ви обясних къде работи г-жа
Ерменкова и всички я знаете, знаете експертизата и. Да ни дадете малко повече
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информация за предложението, което току що гласувахте. Каква е експертизата на този
човек, какво разбира от бедствия, аварии, какво, що? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, аз не смятам, че някой трябва да дава обяснения в момента, защото
имаме предложение…
Димитър Димитров – общински съветник
Аз го отправям въпроса към този, който го предлага да ни даде малко яснота,
защото все пак не го правиме ей така за човека да го пратиме някъде, трябва да вършим и
работа някаква в края на краищата ще представляваме Община Попово, ще се бориме с
бедствия и аварии.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, така е, но едва ли се очаква от представителя на ОбС Попово да бъде кой знае
какъв специалист в бедствия и аварии. Това по-скоро е организационен представител,
защото те специалистите, те са си специалисти в този съвет по бедствия и аварии, нали аз
до колкото разсъждавам от гледна точка на смисъла на това предложение.
Д-р Румен Русев – общински съветник
И е млад, енергичен човек.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Сега сме в процедура на гласуване, който е съгласен с направеното предложение,
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
5
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 53
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.64а от Закона за защита при бедствия,
Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 64а от Закона за защита при бедствия, Общински съвет –
Попово определя за член на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
общинския съветник Денис Николаев Юлиянов.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Определяне представители на ОбС Попово в Общински съвет за намаляване на
риска от бедствия.
Г-н Димитров заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Ние от групата на ГЕРБ предлагаме г-н Христо Дюкенджиев. Мисля, че няма
нужда да излагам експертиза смятам, че ще го подкрепите, защото ще бъде в полза на
общинската администрация и на тоя съвет. Благодаря Ви.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Други предложения? Г-н Русев, заповядайте.
Д-р Румен Русев – общински съветник
Аз предлагам г-н Румен Димитров от коалиция ЗАЕДНО.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
И още едно предложение очакваме. От групата на ДПС най-вероятно.
Емел Расимова – общински съветник
Аз предлагам Мариян Бодев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други предложения? Не виждам. Така позволете ми колеги, в такъв случай
тъй като членовете на Общинския съвет са трима и предложенията са три да ги гласуваме
анблок. Имате ли нещо против. В такъв случай подлагам на гласуване като цяло
решението:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.65а от Закона за защита при бедствия, Общинският
съвет

РЕШИ
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.65а от Закона за защита при бедствия, Общински съвет –
Попово определя за членове на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
общинските съветници:
1. Христо Иванов Дюкенджиев
2. Румен Добрев Димитров
3. Мариян Венциславов Бодев
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
29
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0
Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 54
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.65а от Закона за защита при бедствия, Общинският
съвет

РЕШИ
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.65а от Закона за защита при бедствия, Общински съвет –
Попово определя за членове на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
общинските съветници:
1. Христо Иванов Дюкенджиев
2. Румен Добрев Димитров
3. Мариян Венциславов Бодев
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Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13.Ново обсъждане на Решение № 42 на Общински съвет Попово, прието по
Протокол № 5 / 30.01.2020 г. относно приемане на нова общинска транспортна схема.
Предполагам, че всички знаете първото ни решение беше върнато от Областния
управител, във връзка с това, че касае някои от линиите, които не са в компетентността на
ОбС да взема такова решение, затова ние предлагаме ново решение за Транспортна схема
от която сме извадили транспортната схема, която касае областното и републиканско
разписание.
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 два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
Във връзка със Заповед № 45 от 12.02.2020 г. на Областния управител на
Област Търговище и на основание чл. 45, ал. 8 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 8 от Наредба №
2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл. 17 от Закона за
автомобилните превози, Общинският съвет

РЕШИ
1. Изменя свое Решение № 42, прието по Протокол №5/30.01.2020г. като от
Приложение №1, неразделна част от Решението отпадат:
Маршрутно
разписание №11 на Автобусна линия: Попово – Разград; Маршрутно
разписание №14 на Автобусна линия: АГ Попово – АГ Търговище; и
Маршрутно разписание №16 на Автобусна линия Попово-Цар Калоян.
Колеги, давам думата за въпроси, мнения, становища, предложения.
Заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Наистина сега имахме време да разгледаме Маршрутното разписание, което ни се
предлага и малко сме озадачени за градските линии. По-точно, ако някой може да ни
отговори как става така да бъдат обособени автобусни спирки на определени места и
странното за нас е, чета дословно – спирка над Автогара. Аз съм на 55 години такава
спирка над Автогара аз не съм виждал. Спирка на паркинг МВР – как ще направим спирка
на паркинг, хората излизат от паркинга, дават назад, трябва да се съобразяват с
пътникопотока, което е странно за нас. Спирка на Асен Златаров. Ами то спирка над
Автогарата, то нали е улица Асен Златаров. Две спирки ще имаме на Асен Златаров ли?
Това са много странни неща, защото ако може някой да ни обясни, там където има спирка
трябва да има някакъв навес да чакат хората там, да е обособено, такива неща няма. Ние
сега ще го приемем това нещо и хвърляме пътникопотока на водачите. Ако стане недай си
боже нещо на паркинга на Полицията – ти тръгваш да излизаш, даваш назад, трябва да
пазиш пътници, спирка и т. н., много сложно става това нещо. И къде ще я сложим
примерно на паркинга тая спирка или зад Автогара. Сега хубаво е, че искаме да избегнем
влизането в Автогара поради търкания на едни на други, но в края на краищата не бива да
бъде за сметка на пътниците. Къде ще сложиме зад Автогарата спирката, като там има
паркинг и има стоянка за такситата. Благодаря.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Аз нещо не разбирам, всички автобусни спирки в големите
градове са на самата улица. Те така или иначе са обособени и като част от пътя. Въпроса с
навесите над тях е отделен, но аз мисля, че това сигурно ще намери някакво решение, но
всички автобусни в големите градове, те къде са, не са в някой частен имот, където да се
влиза. Автобусната спирка е там където спира автобуса на самия път.
Димитър Димитров – общински съветник
Значи, има си първо отбивка. Най-вероятно има комисия, която по надлежния ред от
експерти взема решение, къде да се намира тази автобусна спирка. Според мен тук малко
на коляно са ни тия за града, тия автобусни спирки, защото реално от години ние ги знаем
къде са автобусните спирки, а сега се появяват странно тези и не ми обяснихте на
паркинга как ще сложим автобусна спирка. Понеже Вие взехте да защитавате друга теза.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Учудвам се на въпроса, че по отношение на движението навсякъде спирката е на
линията, на пътното платно. Има ли някой от общинска администрация, който може да
даде повече пояснение в това отношение? Други въпроси имаме ли, докато дойде
Тихомир Трифонов? Заповядайте г-н Петров.
Драгомир Петров – общински съветник
Моя въпрос също ще бъде може би към Тихомир Трифонов. Гледаме и за селата
събота и неделя с изключение на две, три няма никакъв транспорт. За селата в събота и
неделя. Ако може нещо да се мисли нещо.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз мисля, че това е съгласувано с кметовете на населените места, защото на базата
на пътнико потока, те основно хората от селата идват в петъчен ден, за да могат хем да
отидат на пазар, хем да си напазаруват.
Драгомир Петров – общински съветник
Да, разбирам, но все пак ми направи впечатление, че събота и неделя няма по
селата и не знам, ако може нещо да се измисли. Но щом кметовете казват, че не е нужно.
Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Два пъти го обсъждахме с кметове и кметски наместници. Обсъждане направихме,
но имаше един такъв въпрос за Паламарца и Гагово, събота сутрин и неделя вечер. Другия
момент беше също събота сутрин и неделя вечер посока Зараево, Садина, Захари
Стояново и обратно. Само там имаше някакви такива предположения особено лятото и
пролетта да го ползват този превоз. И аз им обещах, че като изберем превозвач ще
направим експериментално с превозвача за един месец и да си покаже ще има ли хора или
не. Защото Вие гласувахте, но всичко е свързано с пари и субсидиране. Те кметовете и
кметските наместници може да искат всеки ден по три пъти на ден, има, няма, но живота е
друг. Виждате, че между населените места обществения превоз стана социална дейност и
трябва ние да субсидираме. Промениха се нещата и демографски, и хората си купиха
автомобили. Много трудно е да издържа превозвача и затова минаваме към по-малки
транспортни средства.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Разбрах, че има питане и отговора е следния: спирките, които са посочени в
разписанието са тези, които в момента се изпълняват. Да, има, може би недостатъчно
коректно са описани като места, но това са спирките, които в момента се изпълняват и
след това разбрах, че имало въпрос как ще бъдат обезпечени. След приемане на
Маршрутното разписание се издава заповед на Кмета и се поставят при необходимост
спирки. Водени са и разговори с производители на спирки, договорена е дори и някаква
цена за 10 спирки за град Попово, но това може да стане вече в последствие след като
стане одобрение.
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По отношение на върнатото от Областния управител решение интересното е, че
мотивите за линия за Разград е, че не съществували спирки в Разград, които преди са
съществували. Да де, ама те и Кмета на Разград и Областния управител на Разград така са
преценили и са го утвърдили и ние при внасянето на това разписание, ние предварително
сме взели подписите и предварителното съгласие и на Кмета на Разград и на Областния
Управител на Разград. По същия начин е взето и писменото съгласие и на Кмета на Цар
Калоян. Но Областния управител е в правото си да върне решението.
За спирките – са тези, които се изпълняват в момента. Написано е паркинг на
Полицията, спирката не е на паркинга, а от другата страна на улицата е. Казах Ви, може
би наистина некоректно е написано – от другата страна на улицата е спирката, тъй като на
паркинга, на входа особено, разбира се, че няма как да има на входа и не е редно да има.
Нормално, а над Автогарата, да съществува в момента тази спирка, в момента спират там
градски автобуси под Аптеката. Там има оширение на улицата, има паркинг от долна
страна, ако сте обръщали внимание, по принцип това оширение за това се ползва. А
другата спирка, която е на Асен Златаров, тя е дълга улица, не забравяйте, че тя започва от
входа на града от Медовина, така че на Асен Златаров, да наистина има две спирки.
Едната спирка на Асен Златаров е още на входа от Медовина, така нареченото
Медовинско шосе.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, това удовлетворява ли Ви?
Димитър Димитров – общински съветник
Това ме удовлетворява, само че звучат странно думите сега изпълняващите се от
превозвача. Значи превозвача, ние горе долу сме в час за какво става на въпрос, той найвероятно ще бъде и бъдещия превозвач, дано да съм лош пророк, но разбрах само, че тези
спирки са минали по надлежния ред, специално спирката за паркинга на Полицията.
Значи, когато има спирки на една улица, Вие сте прав г-н Георгиев, че да на улиците, но
трябва да има спирка за заминаващи и за пристигащи, тоест отляво и отдясно. Това нещо
няма как да се случи на паркинга на Полицията. Да, харесва му на сегашния превозвач да
си спира където си иска, но ако Общината така продължава да толерира тия неща смятам,
че не е нормално това нещо. Защото, ако той не спечели, а ние сме написали тука едно
разписание с тия спирки, които се оказва, че не са минали по надлежния ред, то
следващия, който ще спечели как ще ги изпълнява тия спирки, как ще спира на тях.
Правиме го за конкретния човек, но.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Аз не можах да разбера за кой конкретен човек става въпрос и ще Ви кажа за
конкретния превозвач, с който изпълнявахме и заради който стана промяната, и заради
който прекратихме договора през месец юни. Спирката беше пред Рила, Социалния
център и ставаше така, че влиза автобуса по М. Маджаров, спира там, изчаква, тъй като
има изискване за отстояние от кръстовищата, от там върти обратно на първата пресечка и
пак излиза на Мара Тасева и за да спестим тази врътка, а не заради превозвач, който и да е
той. А търга е отворен, не знам някой да е предопределил, поне аз в обявата за обществена
поръчка аз не съм видял фирма, която да е определена. Вярно е, че в традицията на
Попово там минаваше, но беше във времето, когато гарата е била в този край на града и
заради това естествената посока на автобуса беше там. И затова спирката беше на М.
Маджаров някога, но понеже нагоре не се отива вече, защото вече не е там гарата просто,
гарата, по Мара Тасева се излиза по посока гарата и затова е преместено, не заради когото
и да било друг. Такава е била логиката.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Трифонов. Други въпроси има ли? Г-н Димитров, трети въпрос
задавате.
Димитър Димитров – общински съветник
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Искам да попитам ще бъде ли открита нова процедура, спряна ли е процедурата,
която върви, защото тя върви на сайта на общината? Най-вероятно трябва да бъде спряна
и сега да започне нова процедура със сегашното ни решение.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Има юридическа възможност и ще се използва веднага след вземането на решението,
ще бъде записано в процедурата, че ще влязат в сила след приключването на
съгласувателните процедури, което аз пак казвам, аз се учудвам, защото ние получихме
съгласувателните подписи на Кметовете и на Областните управители на областите, които
са засегнати, а в мотивите е записано, че сме изтървали две спирки в Разград.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Процедурата си продължава до колкото разбирам във варианта, в който, ако я
приемем днес. Други въпроси? Има ли други въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме
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

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

РЕШЕНИЕ № 55
Във връзка със Заповед № 45 от 12.02.2020 г. на Областния управител на
Област Търговище и на основание чл. 45, ал. 8 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 8 от Наредба №
2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл. 17 от Закона за
автомобилните превози, Общинският съвет

РЕШИ
1. Изменя свое Решение № 42, прието по Протокол №5/30.01.2020г. като от
Приложение №1, неразделна част от Решението отпадат:
Маршрутно
разписание №11 на Автобусна линия: Попово – Разград; Маршрутно
разписание №14 на Автобусна линия: АГ Попово – АГ Търговище; и
Маршрутно разписание №16 на Автобусна линия Попово-Цар Калоян.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.

14. Попълване списъка на съдебни заседатели към Районен съд – Попово
за мандат 2020-2024г.
Вносител е председателят на Временната комисия г-н Черкезов. Докладната не е
разглеждана по комисии. Г-н Черкезов желаете ли да кажете нещо по докладната?
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС, председател на Временната комисия
Само две думи. Дойде както казах на съобщение на предната сесия удължаване на
срока за събиране на кандидати за съдебни заседатели. Изчакахме максимално дълго,
защото имаше хора, които взеха документите, но така и не ги върнаха попълнени. Срока
30

отпуснат ни от Съда изтече и затова внасяме докладната само с две имена и трябва да се
одобрят и от ОбС. От тук нататък и аз не съм наясно каква ще бъде процедурата. Да
припомня – искаха ни 30 човека. Ние, ако одобрим и тия двамата ще имаме шест.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Никой не желае, както и за всичко останало, никой не желае да участва в тези
обществени неща. Същото беше и за Окръжен съд. Така, колеги, въпроси имате ли?
Предлагам на Вашето внимание проект за решение:
На основание чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68а, ал.
4 във вр. с чл. 68е от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение № 25 по
Протокол № 3/19.12.2019г. на Общински съвет – Попово, Временната комисия за
провеждане на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община
Попово в Районен съд – Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово одобрява кандидатите за допълване списъка на
съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище за мандат 2020-2024г. с:
 Ивета Станева Игнатова
 Любомир Василев Любенов
2. Предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Търговище
посочените в т.1 от настоящото решение лица.
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС, председател на Временната комисия
Г-н Председателю, мисля, че има техническа грешка в т. 1 – става въпрос за
Районен съд Попово, а не Окръжен съд Търговище.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, поправете си в първа точка. Въпроси? Имаме ли? Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 56
На основание чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68а, ал. 4 във вр. с чл.
68е от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение № 25 по Протокол №
3/19.12.2019г. на Общински съвет – Попово, Временната комисия за провеждане на
процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община Попово в
Районен съд – Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово одобрява кандидатите за допълване списъка на съдебни
заседатели към Районен съд Попово за мандат 2020-2024г. с:
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 Ивета Станева Игнатова
 Любомир Василев Любенов
2. Предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Търговище
посочените в т.1 от настоящото решение лица.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.

15.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС
Попово.
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 разгледа следните молби и съответно взе следните
решения:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Маргарита Иванова Ганева
2. Кадрие Исуфова Якова
3. Айше Исуфова Велиева
4. Мара Кирилова Андреева
5. Симеонка Любомирова Кирова
6. Ганчо Лазаров Иванов
7. Мария Петкова Бъчварова
8. Ангел Иванов Цуцоманов
9. Николай Колев Велев
10. Орхан Рамаданов Исмаилов
11. Михаил Евгениев Ангелов
12. Василка Георгиева Стойнева
13. Симона Сергеева Асенова
14. Ганка Драганова Георгиева
15. Георги Георгиев Петров
16. Боян Георгиев Николов
17. Хасан Абилов Абилов
18. Салиха Мехмедова Боровинова
19. Айдън Исметов Юсеинов
20. Галена Георгиева Стоянова
21. Янка Стоева Иванова
22. Тихомир димитров Станчев
23. Йордан Борисов Йорданов
24. Мариана Йонкова Грозева
25. Исмет Османов Хасанов
26. Емил Мирчев Ефтимов
27. Ивелина Кирилова Благоева
28. Христина Радкова Емилова

-

100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
70 лева
100 лева
100 лева
200 лева
150 лева
100 лева
300 лева
200 лева
600 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
200 лева
150 лева
200 лева
150 лева
100 лева
100 лева
200 лева
200 лева
200 лева
50 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Йордан Богомилов Йорданов
Фанка Жекова Маринова
Младен Симеонов Маринов
Надя Славкова Христова
Галиме Тефикова Насуфова
Фатме Салиева Мехмедова
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7. Симеон Младенов Симеонов
8. Белчин Маргаритов Асенов
9. Фетие Бекирова Алиева
10. Юмер Юнузов Ибриамов
11. Юнуз Ибраимов Османов
12. Фатме Юмерова Джанипова
13. Милен Христов Минчев
14. Ресим Мехмедов Болутов
15. Илиян Антонов Александров
16. Йовка Костова Георгиева
17. Мустафа Ибрямов Мустафов
18. Сергей Михайлов Карамфилов
19. Ибрям Юнузов Ибрямов
20. Георги Петров Григоров
21. Живайдин Боянов Ангелов
22. Иванка Неделчева Балабанова
23. Геновева Петрова Димитрова
24. Невенка Харизанова Аспарухова
25. Юлияна Ангелова Антонова
26. Станислав Стефанов Атанасов
27. Иван Йорданов Русев
ІІІ. За доуточняване
1. Стефан Йорданов Радев
2. Христина Валентинова Христова
3. Михаил Емилиев Ангелов
4. Ахмед Кабилов Ахмедов
5. Ерхан Мустафов Ереджебов
6. Ренета Станчева Тодорова
7. Красимир Трифонов Стоянов
Общо са раздадени 4270 лева, остатъка е 11730 лева. Благодаря. Общо молбите са
62, 28 сме одобрили, 7 сме оставили за доуточняване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, имате ли някакви въпроси. Ако не зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет
реши, отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Русев
граждани.
Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Маргарита Иванова Ганева
100 лева
2. Кадрие Исуфова Якова
100 лева
3. Айше Исуфова Велиева
100 лева
4. Мара Кирилова Андреева
100 лева
5. Симеонка Любомирова Кирова
100 лева
6. Ганчо Лазаров Иванов
70 лева
7. Мария Петкова Бъчварова
100 лева
8. Ангел Иванов Цуцоманов
100 лева
9. Николай Колев Велев
200 лева
10. Орхан Рамаданов Исмаилов
150 лева
11. Михаил Евгениев Ангелов
100 лева
12. Василка Георгиева Стойнева
300 лева
13. Симона Сергеева Асенова
200 лева
14. Ганка Драганова Георгиева
600 лева
15. Георги Георгиев Петров
100 лева
16. Боян Георгиев Николов
100 лева
17. Хасан Абилов Абилов
100 лева
18. Салиха Мехмедова Боровинова
100 лева
19. Айдън Исметов Юсеинов
200 лева
20. Галена Георгиева Стоянова
150 лева
21. Янка Стоева Иванова
200 лева
22. Тихомир димитров Станчев
150 лева
23. Йордан Борисов Йорданов
100 лева
24. Мариана Йонкова Грозева
100 лева
25. Исмет Османов Хасанов
200 лева
26. Емил Мирчев Ефтимов
200 лева
27. Ивелина Кирилова Благоева
200 лева
28. Христина Радкова Емилова
50 лева
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Йордан Богомилов Йорданов
2. Фанка Жекова Маринова
3. Младен Симеонов Маринов
4. Надя Славкова Христова
5. Галиме Тефикова Насуфова
6. Фатме Салиева Мехмедова
7. Симеон Младенов Симеонов
8. Белчин Маргаритов Асенов
9. Фетие Бекирова Алиева
10. Юмер Юнузов Ибриамов
11. Юнуз Ибраимов Османов
12. Фатме Юмерова Джанипова
13. Милен Христов Минчев
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14. Ресим Мехмедов Болутов
15. Илиян Антонов Александров
16. Йовка Костова Георгиева
17. Мустафа Ибрямов Мустафов
18. Сергей Михайлов Карамфилов
19. Ибрям Юнузов Ибрямов
20. Георги Петров Григоров
21. Живайдин Боянов Ангелов
22. Иванка Неделчева Балабанова
23. Геновева Петрова Димитрова
24. Невенка Харизанова Аспарухова
25. Юлияна Ангелова Антонова
26. Станислав Стефанов Атанасов
27. Иван Йорданов Русев
ІІІ. За доуточняване
1. Стефан Йорданов Радев
2. Христина Валентинова Христова
3. Михаил Емилиев Ангелов
4. Ахмед Кабилов Ахмедов
5. Ерхан Мустафов Ереджебов
6. Ренета Станчева Тодорова
7. Красимир Трифонов Стоянов
Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Давам думата на г-н Петров да развие своето питане, което е внесено в
деловодството на ОбС.
Драгомир Петров – общински съветник
Моето питане е към г-н Кмета.
Уважаеми господин Кмет,
Запознах се с предоставената ни Програма за управление на Община Попов мандат
2019-2023 година.
В мярка 6 Опазване на околна среда залагате дейности като в т. 3 изграждане на
сепариращи инсталации и инсталации за обработване на битови отпадъци.
Моя въпрос към Вас изхождайки и от проведеното публично обсъждане с
гражданите на Община Попово проведено на 13.02.2020 г. е следния:
Как смятате да решите проблема на Общината със сметта, какво значи обработване
на битовите отпадъци – начини?
Надявам се да получа коректен отговор.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петров. Давам думата за отговор на Кмета на Общината д-р
Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници, господин
Петров, как да Ви отговоря – формално, мога и да вляза в дълбочина на всичко това, което
се случва. Най-лесно ми е формално да отговоря.
Драгомир Петров – общински съветник
Както прецените. Тя темата е болна. Аз вярвам, че Вие очаквахте да говорите, така
обещахте и на хората. Нека все пак да има по-голяма чуваемост, защото не всички хора,
които се интересуваха бяха в залата. Нека да им дадете някакъв отговор.
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Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Добре, ще се опитаме да говорим по темата. Пък това, което съм написал е
формално, мога и да Ви го дам.
По Закона за отпадъците е записано, че Кмета отговаря, записано е също, че
Програмата за управление я внася за информация – нито се гласува, нито се обсъжда. Вие
започвате да обсъждате една Програма, която е моя и е за Ваша информация. Аз по нея
няма да говоря. Но г-н Димитров в началото също се хваща с Програмата. Вие си имахте
Програма, показахте я малко късно, е не спечелихте. Аз спечелих – показал съм Ви
Програмата. До тук с тая Програма.
След като ПП ГЕРБ направи тази процедура псевдо обсъждане на намеренията за
сепариране и оползотворяване на останалите отпадъци знаете, че ме поставихте в
състояние „шахово“ и аз трябва като Кмет да изляза от тази ситуация. Питах Ви и там,
питам Ви и сега, Вие предложение имате ли ГЕРБ? Ама, не излизате с предложение. Вие
сте само против или се въздържате. И след като нямате предложение, а има закон, аз съм
длъжен да вземем да кажем мнението на хората. На кои хора? Хора, които не бяха дошли
да обсъждат, да чуят експертите, а хора, които трябваше да изпълнят някаква заръка. Но
това си е мое мнение. Опровергайте ме, ако имате нещо друго.
Истината е, че никой не иска отпадъците. И не случайно Ви питах какво да правим
с тези отпадъци. И, че се драматизира, че горим отпадъци от Италия, от други общини, не
знам, но на някой така му изнася и аз питам какво ще правим с нашите отпадъци,
поповските? Тогава казахте – не искаме друга процедура, друг парцел, хайде в града било,
децата ни ще бъдат застрашени от дим. Това е демагогия, защото цяла Европа вече се
ориентира, но лошото е, че не ни дават един лев за депониране на нас общините. И
държавата се оттегли и остави този въпрос на общините - оправяйте се. Да, де ама сложи
и наказателни такси – 95 лева в момента на тон плащаме, ако караме в депо, и не е
сепарирано. Сепарирането, аз се чудя на тази фирма как пое един ангажимент – 50 % да
бъде сепариран от тонажа боклука и после да предава за рециклиране, но така играха, така
си мислеха.
Проведох няколко разговора след като не ми давате предложение, няма те, тогава
какво правим – или да депонираме или да изкарваме този боклук в инсталация, която
работи. Утре е сбирката на кметовете на Върбица, Котел, Омуртаг и Антоново. Поисках от
тях на тяхното депо, знаете в Търговище няма депо. В Търговище да се изгради една
клетка приблизително трябват 6 милиона. От тези 6 милиона искат нашите 1 милион,
които са условно наши, те са в РИОСВ от наказателните такси. Излиза веднага
финансовия въпрос и ме питате защо ще увеличаваме таксите, най-вече таксата битови
отпадъци. За сега в България още няма национално решение по друг начин да се
изчисляват задълженията – дали са на чувалчета, дали са на тегло в съотношение. За сега и
ние не правим изключение – изчисляваме такса смет на данъчната оценка, както цяла
България. Сигурно ще има и някаква промяна, но за сега като цяло в България не сме
готови и НСОРБ едвам успя за тая година да запази 95 лева такса при депониране. Ние тая
такса депониране успяхме, вярно с мой риск натрупвайки боклука и очаквайки да го
сепарираме и после да го оползотворим тая такса да не я плащаме и да не тежи на
бюджета, респективно на джоба на хората. Ама, тя не е само тая такса, защото утре не
знам какво решение ще вземат, защото условията при тях са както за четирите общини,
така и за нас естествено, няма да правят изключение – 95 лева такса както те си плащат,
защото и те не рециклират и не сепарират, 8 лева има още една такса и станаха 103 лева.
На търг са играли депото в Омуртаг. Спечелила е една пловдивска фирма, която им
поддържа депото – 23 лева на тон, те плащат и ние плащаме. С една дума трябва да
платим приблизително на тон, карайки в Омуртаг най-близкото, ако разрешат 130 лева на
тон, без обаче превоза, защото и превоза и той струва пари.
Извиках представителя, той ми е бивш колега Емо Дичев от Белослав. Той
управлява центъра, завода, където Варна всички карат там от варненска област. Какви са
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техните условия? Техните условия са – беше 98 есента, миналата година, когато
разговарях с него, 98 лева на тон – вземат тука и го карат в Белослав. С разговори, успя да
свали максимум на 83 лева на тон като приема превоза за негова сметка с големи гондоли,
от тук натрупания боклук за няколко дни, ние само трябва да осигуряваме фадроми и да
товарим. За другите кметства там е 76 лева. Заради голямото разстояние той иска тези 7
лева на тон. Вярно, че са с голяма вместимост гондолите. Така е за сега.
Фирмата, не знам дали трябва да Ви казвам, фирмата Еко инсвест имат страхотни
затруднения финансови. Ама да не ме обвинят, че издавам фирмени тайни, аз им ги знам,
всъщност фирмата е наела подизпълнител, бившия който ни обслужваше – Шеле. Всички
контейнери са на Шеле, двата автомобила са на Шеле, включително личния състав, които
обслужват автомобилите са назначени от Шеле. Еко инвест трябва да им плаща месечни
вноски за гориво, смазочни материали, ФРЗ, няма да издавам каква е сумата. Лошото е, че
нищо не им плаща. И представителите на фирмата миналата седмица дойдоха при мен и
викат – казвай какво да правим, ние прекратяваме с тях договора. Лошото е, че като
прекратят договора всичко ще бъде на нашата глава. Няма кой да извърши
сметосъбирането. Оставете другото, аз с тях съм се разбрал условно.
Ще видим възможностите, както им обещах и на това импровизирано протестно
събиране в Дома на културата, други възможности. Какви са в момента няма да споделя,
но много ме боли г-н Димитров за някои подмятания сред хората, защото хората слушат и
веднага идват и ми казват. Хвърляте в общественото пространство, сещате ли се за какво
говоря – ама той се е разбрал с Белослав и ще вози, и ще взема комисионни. Хайде, много
грозно звучи. Естествено, че ще откажете, не може така да се приказва. Вярно, че е всичко
на главата ми, и е вярно, че Вие имате абсолютен интерес на Кмета нещата да не вървят,
ама така беше с транспорта, така беше с Болницата, така е и с отпадъците. Ама, на Кмета,
когато нещата не вървят, те не вървят на цялата общност, на която и Вие сте съветници и
аз съм Кмет.
За сега, ситуацията е такава. Хайде, аз ще намеря начин, ще подпиша договор, но
ако прекратим договора с Еко инвест, което води натам, поради неизпълнение до сега и
търпях ги, търпях ги в името на цената и очертаващата се перспектива за такса смет да
увеличаваме. По-нататък трябва, не знам няма да правим още сметка, но догодина пак
тука да решаваме какво правим с такса смет. Защото такса смет ще трябва да се вдигне. Те
другите избързаха. Аз доколкото знам глас дадоха софианци, тръгнаха, но ние поне взехме
становище първата година да не увеличаваме такса смет, докато не изчистим тоя въпрос.
А тоя въпрос сега трябва да го решим, защото договора с Еко инвест е на периоди. Първия
период изтича на 29-ти февруари. От другата седмица ние трябва да направим протокол и
да кажем какво са свършили и какво не са свършили и да правим процедура заедно с Вас
да прекратиме или да развалиме договора, аз не знам как е по-правилната редакция,
юристите ще кажат и ще влезем в една процедура по съдебни спорове. И тая процедура в
съдебни спорове, обаче не трябва да попречи на сметосъбирането.
Така, че може би на следващата сесия или още по-рано на извънредна сесия, ако
тези Еко инвест, това, което са си записали, аз ще им дам 14 дни, но не виждам как ще го
изпълнят, не си го изпълнят, тогава трябва да влезем в процедура по прекратяване на
договора. Дали ще протече два, три, пет месеца, половин година, не знам, може и да
стигне до ВКС, сигурно, но през това време ние си носим товара на гърба.
Това е, което имах да Ви кажа, разширявайки разговора. Аз не чакам предложение,
защото знам, че и Вие нямате. Няма от къде да го измислите. Е, те хората, дайте сега
чувалчета, зелени чувалчета, черни чувалчета, да хвърляме боклуците по график. Е вярно,
в западна Европа го правят и тия чувалчета са различни и като цени и по този начин
събират такса, но там и дисциплината е на друго ниво. Пък и да не говоря, че тук тези
чувалчета, ние не сме се оправили още с популацията на кучетата и какво ще стане по
улиците. Но там като е казано 11 часа ще минава колата, единадесет без петнадесет хората
изнасят чувалчетата. Тука ще задръстим улиците. Ние сме говорили с Председателя,
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готово да направим експеримент – на една улица, или няколко блока – ще го направим. Но
какво от това.
А с разделно прибиране, явно прави са всичките, но в България има четири фирми,
аз Ви казах, които са лицензирани за разделно прибиране на тези контейнери и ние сме
подписали договор, но те демотивират хората, защото събират, събират, накрая ги слагат в
един камион и разбират се с основния изпълнител на битовото сметосъбиране. И като не
го правим по правилата то се обезсмисля. Така е, ако имате връзка и с представителите на
бизнеса – минаха, подписват договори за разделно събиране и всичко е формално.
Събират си парите и нищо не правят. Хайде да не говоря и за екарисажите. Готов съм да
отговарям. Но, мога да Ви кажа, че няма да оставя боклуците на улицата. С цената РИОСВ
да ми пращат хиляди актове, ще си им ги връщам както са започнали да ми пращат актове.
Ама, те не дават решение, там е работата.
Благодаря Ви. Аз мълчанието го приемам за добър знак, защото всички ние тука се
пържим на един огън, а най-вече ние. А Бяла ни отказаха официално г-н Димитров. Оная
вечер казахте, че Опака вози. Имаме официално писмо. Минете при Снежана Радева и го
вижте, еколожката. Не ни искат боклуците. А същото е и Омуртаг. Омуртаг искат да им
кажем за колко месеца, защото и те се задръстват. Те имат капацитет за още две години. И
ние сега ги молим за поне докато тече евентуално новата обществена поръчка за
сметосъбиране, а там вече трябва да включим единия от всички тия варианти или на
депониране, или на извозване до Девня, което е пари. Това е пари, няма как да се отървем.
Шумен, и той се върти кмета и търси начин да излезне. Дарин Димитров ми каза, аз ще го
чакам и ще возя там, но Шумен също се надига, хората не искат това предложение за
оползотворяване на отпадъците. Русе също се надигна и той има процедура за същото.
Какво правим? В България никой не иска отпадъци. Вярно, че ситуацията е такава. С
медиите се наостриха хората, с тези вносни боклуци. Ситуацията в момента аз я оценявам,
че е такава и недоволството на гражданите може би е право. Но това са наши проблеми,
няма как да ги решаваме без обществото да влезе в съгласие, да не говоря преди това ние
тука. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз благодаря на Кмета. Само ще ми позволите и аз да кажа няколко думи. Виждате,
че администрацията работи, споделяме тук с г-н Веселинов какво трябва да направим.
Правим всичко възможно, за да не оставим отпадъците по улиците, но аз искам в друга
насока да говоря. Наистина това обществено обсъждане мен много ме заболя.
Квалификациите, които бяха отправени към Общинския съвет, към общинските съветници
от страна на гражданите като така аз лично се почувствах обиден от това, че „Вие там
вземате едни решения (имаше там едни квалификации, които аз няма да повтарям)“.
Разберете, че решенията не са лесни от никъде – от една страна е финансовата частта, от
другата страна е екологията и наистина може би в тази обстановка на национално ниво
имаше такива, случихме лош момент, на обсъждане на тази тема. И ако не беше този
момент настъпил, благодарение на някои фирми може би, между другото там също не е
ясно дали е незаконно, дали е по друг начин, аз до колкото разбирам там също има
свободно движение, но да не го коментираме.
Искам само да призова всички да не ескалираме повече напрежението. Виждате, че
се работи усилено по въпроса. Опитваме се да намерим някакво решение и за да го
намерим това решение на нас ни е необходим консенсус тук преди всичко тук. След това
този консенсус, ако успеем да го постигнем тук, да се опитаме да го прехвърлим и на
хората, на общината да им обясним, че трябва да намерим някакво решение и че го
търсим.
Така, г-н Петров, заповядайте за коментар.
Драгомир Петров – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете, благодаря за отговора. Но, аз искам да ме разберете правилно.
Значи, това питане, което съм отправил беше подтикнато от хората, които бяха събрани и
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които са събирали и подписки и т. н. Аз, лично мое мнение е, пък и на мои тука
съпартийци се различава от това, което чухме на събирането. И по простата причина, че те
хората не са много запознати с много неща. И особено взривоопасна стана обстановката
със самата инсталация за изгаряне. Нали, Вие казахте, че няма да я има. Мисля, че от тук
нататък приключваме с тая тема. Значи ние трябва да търсим как да извозваме отпадъците
и какво ще правим. В наше лице имате подкрепа и ние желаем с каквото можем да
помогнем. Мисля, че трябва да се направи обсъждане, ако трябва, поканете на, ние все пак
имаме някакви идеи, разбрах, че сте на питали за някаква идея да Ви дадем. Имаме нещо
предвид, като се съберем може да се обсъди и мисля, че трябва да се направи и това
трябва да се направи от всички колеги. Ако имат някакви идеи или някакви виждания да
го направим за да се получи и наистина да няма противоречия и до колкото може да
решим тоя проблем, да Ви помогне. Както ние на Вас, и Вие на гражданите, които са ни
избрали. И най-вече трябва да имат яснота. Аз мисля, че с това питане Вие светнахте на
много хора неща, които ги интересуваше и аз заради това го отправих това питане до Вас.
Нека до някъде да разберат как стоят нещата, че въобще не са лесни. Те, защото си
мислят, Вие го решавате ето така. Не го решаваме ей така, трудно ни е и на нас, само че
решение трябва да има. Ние заради туй го знаем, че решение трябва да има. Не може да си
кажем – няма и да правим планини от отпадъци. Благодаря Ви.
Петър Лазаров – общински съветник
Аз също бях на обсъждането. То беше пародия на обсъждане. Обаче, тези 7 000
тона отпадъци, боклук да го занесем на Варна по груби сметки значи ще трябват към 30
тона гориво. Ще стане ли по-чист въздуха в Попово? Как Ви се струва колеги?
Драгомир Петров – общински съветник
Аз пак туй искам да кажа, ние не сме на това мнение, на което бяха се събрали
хората там, защото все пак ние от доста време …
Петър Лазаров – общински съветник
Ама, Вие ги събрахте хората там.
Драгомир Петров – общински съветник
Не сме ги събрали ние хората.
Петър Лазаров – общински съветник
Подписката кой я направи? Вие ги събрахте. Г-н Димитров, кое не е вярно, Вие
като бяхте там на микрофона – сега не е вярно, кое не е вярно? Кажете, ето тук е момента,
ще Ви чуят и гражданите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля Ви колеги, няма смисъл да се караме.
Димитър Димитров – общински съветник
Мога да Ви отговоря, ама не искам. Защо, д-р Веселинов се упражнява пак с моето
име не знам, но нито ме интересува Белослав, нито изобщо Вие сам споделихте, че сте
водили разговори с Белослав. Ма изобщо не ме интересува Белослав ли, кой е що е. Аз бях
един, единствен всъщност от колегите от ГЕРБ, който подкрепих ОВОСА на по-предната
сесия, защото смятах, че действително трябва да има такава процедура, действително
трябва тази площадка да я има там и не е вярно, че ние не сме предлагали решения. Аз съм
предлагал в предния мандат, г-н Дюкенджиев е предлагал в по-предния мандат. Вие
тогава, можем да извадим протоколите и да се прочете там и да се види, че Вие обещахте,
че ще започнете да работите в тая посока. Предлагали сме решение, не е вярно това нещо.
И просто Ви моля, не се упражнявайте с моето име. Не ме интересува, кой какво Ви е
казал. Те много хора нали сутрин Ви чакат в 8 часа да дойдат да Ви кажат. То стана тука
малко като бръснарница. Едно време така викаха. Бръснарите знаеха всичко – от първия
секретар на партията, до последната чистачка, така че не се упражнявайте с моето име.
Можем да подкрепим всяко нещо, което е разумно, всяко нещо. Има начини, защо
Опака карат в Бяла, те също не сепарират боклука. Просто всичко е въпрос на политика и
на тактика да се свършат нещата и да се случат както трябва. Сега някой да ни обвинява в
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това нещо, ама изобщо нямаме хабер за това събиране на подписи и за тия хора. Аз съм
християнин човек и мога да се закълна, че изобщо нямам нищо общо. Защото, ако ние
бяхме толкова велики и могъщи, нали нямаше да загубим изборите. Казвам Ви, просто
ситуацията в държавата и това, което ние започнахме да правим се препокриха и
избухнаха хората виждайки Шумен, Дивдядово, долу в южна България, това най-вероятно
ги подтакова хората. Ма изобщо, изобщо не ме включвайте мене в това, че Белослав, че не
знам кой, че не знам кой.
Ако смятате, че ние по някакъв начин с нещо можем да Ви помогнем. Да седнем да
разговаряме, но недейте ми приписва неща, които аз нямам нищо общо с тях. Моля Ви.
Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Г-н Петров, вярно ли е това, че нямате никаква намеса? Вярно ли е, това което
твърди г-н Димитров? Че къде ги решавахте тия въпроси за подписката?
Драгомир Петров – общински съветник
Аз отговарям за себе си и казвам, че на друго мнение сме, хората идват, не казвам,
че не са идвали при мен. Те идваха и също пожелаха да направя това питане, за да се
разбере. Значи там казвате пред тях едно, само че нека се протоколира, затова го искаха
това питане. Хората разбира се. Значи мене ме избират хора, ама лично моето мнение аз
Ви го казах какво е. Значи ние трябва да намерим решение, трябва да намерим решение,
казали сме го отдавна. Вие много добре знаете и по-предния мандат аз съм Ви питал за
Италия, къде като пътувахте как става, ние отдавна говорим за тия отпадъци. И Ви
обещавам, че каквото лично зависи от мене или, ако мога нещо да направя на някакво
ниво ще Ви помогна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Благодаря г-н Петров. Аз Ви давам конкретно предложение за помощ. На
утрешното събиране в Омуртаг, което ще се състои ние търсим всякакъв вид подкрепа за
да могат четирите общини да вземат решение в наша полза да ни разрешат да ползваме
сметището в рамките на три, четири месеца. И затова ще помоля Вас като група съветници
от ГЕРБ да лобирате на ниво най-малко Областен управител да може той да подкрепи това
наше предложение, за да можем да си решим временно нашия проблем.
Същото предложение, същия апел отправям и към групата на ДПС, защото там
кметовете повечето са от ДПС, предлагам Вие на ниво група съветници от ДПС да
предложите да бъдем подкрепени в това си решение. И това ще бъде най-добрата
подкрепа към този момент, която ще бъде и явна подкрепа и ще бъде наистина в полза на
гражданите на община Попово, защото ще си решим към момента така наболелия
проблем.
Драгомир Петров – общински съветник
Благодаря, ще се опитам, каквото мога ще направя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря.
Емел Расимова – общински съветник
От нас също имате подкрепа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, наистина разчитам, защото това може да бъде от полза на всички
граждани.
Ако сме изчерпали темата, ще ми позволите да Ви припомня, че ни предстои голям
празник. На всички Ви е раздадена Покана за тържествата по случай 3-ти Март. Там е
описано какво е. Ще се радвам, ако се видим на този празник и да Ви пожелая приятен
ден.
С това закривам шестото заседание на ОбС Попово! Благодаря Ви.
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