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ПРОТОКОЛ № 14
Днес, 17.12.2020 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО 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. Имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми да открия
днешното заседание – четиринадесето по ред за този мандат.
На заседанието присъстват Кмета на общината Д-р Веселинов, зам. Кмет Милена
Божанова, зам. Кмет Трифон Трифонов и представители на общинска администрация.
Уведомление за отсъствие, за да направим пълния кворум е постъпило от общинския
съветник Румен Кьосев, който е в болнични. Така че сме в пълен състав и няма заболели към
момента.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 15 точки.
В законно установения срок постъпиха още две докладни записка от Кмета на
Общината д-р Людмил Веселинов относно:
Разрешение за промяна в изпълнението на общинската транспортна схема през
предстоящите Коледни и Новогодишни празници. Тази, доколкото знам беше разглеждана в
комисиите, макар да постъпи на следващия ден след председателския съвет. Така че мисля, че
не е по-скоро извънредна.
Предлагам тя да влезе като точка 10-та точка в Дневния ред
И постъпи още една докладна в последния момент относно:
Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на Община
Попово върху имот държавна собственост – сгради (опорен пункт, снегорина база) находящи
се местност „Калакоч“ на с. Паламарца
Предлагам тя да влезе като точка 15-та в дневния ред.
Ако няма други предложения, моля да гласуваме.
Г-н Димитров, заповядайте.

Димитър Димитров – общински съветник
Групата на ПП ГЕРБ предлагаме пред вносителя, ако той не иска пред Вас г-н
председател оттеглянето на точка 3, 4, 5 и 6 от дневният ред на днешната сесия като мотивите
ни са следните: всички, които сме в тази зала избрани от нашите съграждани, точно преди
една година по време на изборите обещавахме, че няма да вдигаме данъци, няма да вдигаме
такси, ще решиме проблема със сметта, ще решиме проблема с транспорта. Една година покъсно частично някои от нещата са решени, други виждаме, че сме подвели нашите
съграждани. За това ние предлагаме вносителя да оттегли тези 4 точки, ако той не иска да ги
оттегли да подложите на гласуване отпадането на тези 4 точки. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС - Попово
Благодаря, г-н Димитров. Г-н Димитров, не смятате ли, че е редно при условие, че има
такива внесени точки да направим едно обсъждане, за да могат гражданите да чуят
аргументите на вносителя, да се запознаят с тях и след това да вземем решение по отношение
на самата точка, дали ще я приемем или не, вдигането на данъците или мислите, че директно
трябва да отпаднат от дневният ред? Въпросът ми е към Вас, като вносител на предложението,
защото казвате, че сме ги подвели, да възможно е, но мисля, че трябва да чуем аргументите за
това за да може всеки един гражданин на общината да си направи съответните изводи. А така
ако отпаднат от дневният ред няма да бъдат чути въобще аргументите за включването на тази
точка. По отношение на вносителя не го отлагаме, няма основание.
Добре в такъв случай колеги има направено предложение от проекта за дневният ред да
отпаднат, казахте кои точки? 3, 4, 5 и 6, аргументите бяха, че сме подвели избирателите.

Който е съгласен с така направеното предложение от страна на групата на ГЕРБ, моля
да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

6
18
2

Виждам, че има движение в залата, най вероятно заради това с:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

6
18
2

Предложението на ГЕРБ за отпадане на точка 3, 4, 5 и 6 от предложението за дневен
ред не се приема. За това предлагам да гласуваме дневният ред като цяло, така както ви е
предложен с направените предложения за двете допълнителни точки. Ако искате да го изчета
предложението за дневен ред:
1.Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Попово за
2020г.
2.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по
събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на
Община Попово за 2021 година.
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3.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет - Попово
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово.
4. Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
5. Определяне размера на такса за битови отпадъци за град Попово и кварталите
Невски и Сеячи за 2021 г.
6. Определяне размера на такса за битови отпадъци за съставните села на Община
Попово за 2021 г.
7. Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяваната
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2019 г.
8. Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Попово за
2021 г. - 2027 г.
9. Промени в маршрутните разписания от общинската транспортна схема.
10. Разрешение за промяна в изпълнението на общинската транспортна схема през
предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
11. Увеличаване на числеността на Общинско
предприятие за озеленяване и благоустройство”.

предприятие

“Социално

12. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили
четиригодишна възраст.
13. Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за
предучилищно и училищно образование).
14. Реализиране на услугата по предоставяне на топъл обяд като местна дейност
по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Попово и
даване на съгласие за кандидатстване по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г., ОПЕРАЦИЯ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.
15. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – сгради (опорен пункт, снегорина
база) находящи се местност „Калакоч“ на с. Паламарца.
16. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме : ЗА
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

- 21
-1
-5

27 човека ли присъстват в залата в момента? Добре. Значи със:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

- 21
-1
-5

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Попово за
2020г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство,
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК Комисия по „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“ – д-р Румен Русев
Д-р Румен Русев – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа зам. Кметове,
уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници,
на своето заседание проведено вчера, Комисията по „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“, с три гласа ЗА и един ПРОТИВ, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя
предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми Кмет на община Попово и зам. кметове,
уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на общинска
администрация на нашата община, нашата комисия проведе на 15.12 заседание в пълен
състав и разгледахме предлаганите ни точки. След направените разисквания, обсъждания
и разяснения от страна на присъстващите служители на общинска администрация с три
гласа ЗА и два ПРОТИВ подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
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
Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет,
уважаеми зам. Кметове, уважаеми служители на общинска администрация и уважаеми
колеги общински съветници, нашата комисия заседава вчера в тази зала в непълен състав.
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И с три гласа ЗА, един Против и нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението.
Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми г- жо и г-н зам. Кметове,
уважаеми представители на общинската администрация, уважаеми колежки и колеги
общински съветници, на свое заседание във вторник в пълен състав нашата комисия
разгледа отправените към нея точки. Конкретно по първа точка с четири гласа ЗА и един
ПРОТИВ предлагаме 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
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове, уважаеми
представители на общинска администрация, уважаеми колеги, комисията по
„Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ в непълен състав с 3 гласа
ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Попвеличков. Колеги, проекта за решение е доста обемист, имате
го раздаден в дневен ред, приемате ли да не го чета? Да прочета само основанията?
Добре, в такъв случай:
Във връзка с нереализиране в пълен обем на някои бюджетни дейности и
възникнали потребности от нови разходи в текущия бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т.
6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1,
ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Попово, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК.
Предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШИ
1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2020
г. съгласно Приложение №1;
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2020 г.
съгласно Приложение №2;
3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 619 „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Проект
„Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово"“ със
сумата 28 627 лв.;
4. Намалява се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности
на §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 738
„Читалища” – обект „Основен ремонт покрив Читалище с. Ломци - в т.ч. проектиране,
СМР, авт. надзор, оценка на съответствие и стр. надзор” със сумата 5 лв. /източник: целева
субсидия за капиталови разходи от 2020 г./;
5. Намалява се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности
на §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 530
„Център за настаняване от семеен тип” – обект „Доставка и монтаж на отоплителен котел
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за Звено Центрове за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа
Попово“ със сумата 1 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г./;
6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „Моторна пердашка за бетон“ със сумата 86 лв.;
7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 759 „Други
дейности по културата” – обект „Фотоапарат“ със сумата 10 лв.;
8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „Изготвяне на технически проект за КИС и геодезическо заснемане на язовир
"Каваците"“ със сумата 29 лв.
9. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 619 „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Проект
"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – „Реконструкция и
рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2
и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за комплекса – ул. “Болнична”, гр.
Попово“ със сумата 70 996 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2020
г. – 28 758 лв. и собствени бюджетни средства – 42 238 лв./;
10. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи бюджета на общината за 2020 година.
11. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60,
ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на Р.България, в
частност жителите на Община Попово.
Мотиви:
Настоящото Решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.
1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Попово, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение,
поради следните причини:
Бюджетната 2020 г. приключва след 14 дни, а промените в Бюджета касаят приходи
и разходи за 2020 г. Влизането в сила на Решението веднага след неговото приемане ще
спомогне за успешното приключване на бюджетната 2020 г. в Община Попово.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Колеги, имате думата за въпроси, коментари и предложения и изменения по
докладната. Заповядайте! Има ли желаещи някой да се изкаже по тази тема? Не виждам. В
такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно. Който е
съгласен предложението по тази точка да бъде прието като решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА

ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
-

22
6
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 122
На основание чл- 10+ ал- 0+ т- 5 от ЗМСМА+ чл- 013+ ал- 0+ ал- 1 и ал- 2 от
Закона за публичните финанси и чл- 16+ ал- 0+ ал- 1 и ал- 2 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+ във връзка с чл- 5/+ ал- 0
от АПК, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2020
г. съгласно Приложение №1;
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2020 г.
съгласно Приложение №2;
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3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 619 „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Проект
„Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово"“ със
сумата 28 627 лв.;
4. Намалява се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности
на §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 738
„Читалища” – обект „Основен ремонт покрив Читалище с. Ломци - в т.ч. проектиране,
СМР, авт. надзор, оценка на съответствие и стр. надзор” със сумата 5 лв. /източник: целева
субсидия за капиталови разходи от 2020 г./;
5. Намалява се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности
на §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 530
„Център за настаняване от семеен тип” – обект „Доставка и монтаж на отоплителен котел
за Звено Центрове за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа
Попово“ със сумата 1 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г./;
6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „Моторна пердашка за бетон“ със сумата 86 лв.;
7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 759 „Други
дейности по културата” – обект „Фотоапарат“ със сумата 10 лв.;
8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „Изготвяне на технически проект за КИС и геодезическо заснемане на язовир
"Каваците"“ със сумата 29 лв.
9. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 619 „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Проект
"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – „Реконструкция и
рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2
и прилежащата първостепенна (обслужваща) улица за комплекса – ул. “Болнична”, гр.
Попово“ със сумата 70 996 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2020
г. – 28 758 лв. и собствени бюджетни средства – 42 238 лв./;
10. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи бюджета на общината за 2020 година.
11. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60,
ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на Р.България, в
частност жителите на Община Попово.
Мотиви:
Настоящото Решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.
1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Попово, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение,
поради следните причини:
Бюджетната 2020 г. приключва след 14 дни, а промените в Бюджета касаят
приходи и разходи за 2020 г. Влизането в сила на Решението веднага след неговото
приемане ще спомогне за успешното приключване на бюджетната 2020 г. в Община
Попово.
8

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2. Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране,
транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на
територията на Община Попово за 2021 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания,
младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК Комисия по „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“ – д-р Румен Русев
Д-р Румен Русев – общински съветник
Уважаеми г-н председател, с три гласа ЗА и един ПРОТИВ, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
подкрепя предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, по тази точка нашата комисия с три гласа ЗА и два
ПРОТИВ подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
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
Уважаеми колеги общински съветници, становището на нашата комисия с три
гласа ЗА и един 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
Благодаря, с четири гласа ЗА и един ПРОТИВ предлагаме на вниманието на
общинските съветници да подкрепят 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
Благодаря, нашата комисия с 3 гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да прочета проекта за решение:
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Във връзка с изискванията на чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси и
на основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, внасям за одобряване план-сметките за
средствата, необходими за сметосъбиране съответно: за гр. Попово, кварталите Невски и
Сеячи и за 34 села в Община Попово за 2021 година.
На основание гореизложеното предлагам Общинският съвет Попово да вземе следното

РЕШИ
1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване и
третиране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на
територията на Община Попово за 2021 година, съгласно Приложение 1.
Имате думата за коментари, предложения по отношение на предложението за
решение. Някой ще направи ли коментар? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, аз имам един
въпрос, който на комисия също го зададох, но не можаха да ми отговорят. Тука в една от
точките - разходи за претоварване на битов отпадък от площадка в размер на 42 хил. лева,
можете ли да ни кажете коя е тая площадка от която се извършват тези неща? И да ни
внесете малко яснота за това ДДС, нали направих си труда и попрочетох тук-таме, но
документа, който получава всеки един гражданин не ми става ясно в тази сума, която ние
плащаме с ДДС ли е, защото тук никъде не пише ДДС в квитанциите, които получаваме
при плащане на тази такса. Просто да ми го изясните това нещо, какво се случва. На
комисия ми беше отговорено, че това което е било миналата година в план-сметката като
горива, консумативи, техника, използване на почистване на паркове и градини и
почистването на локални замърсявания ми отговориха, че ще бъде прехвърлено към
Звеното „Озеленяване“. Това така ли е, защото пък миналата година ние точно това
предложихме и попитахме не се ли дублират дейностите? Тогава ни беше отговорено, че
така трябва да бъде, а тази година виждаме, че няма заложени средства за тези
мероприятия. И общо взето считаме, че е неправилен подхода на тази план-сметка, защото
на комисията ни беше отговорено, че план-сметката е съобразена със сключените
договори. Значи ние първо сключваме договорите, след това тръгваме да приемаме плансметка, след това тръгваме да търсиме парите от гражданите т.е. тръгваме по обратния
начин. Значи аз отивам, купувам си една скъпа кола и отивам при работодателя си да му
кажа, „Абе шефе, купих си скъпа кола ама не ми стигат парите, увеличи ми заплатата!“.
Това смятам, че е нередно просто по този начин да сключваме такива договори, направих
си труда да ги видя и договорите и да търсиме вариант да ги финансираме. Като никой не
ни даде гаранция дори и в комисията, че по този начин, с тази план-сметка ние ще
подобриме качеството на самата услуга. Виждаме и контейнерите в какво състояние са и
всички останало, а в същото време са сключени договори с фирми, вярно по надлежния
ред всичко е както трябва, но сключваме договори за пари, които реално ние нямаме.
Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Кой ще отговори, първият въпрос беше – площадка за
претоварване? Кой ще отговори на този въпрос? Заповядайте!
Снежана Радева – общинска администрация
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Добър ден! Уважаеми г-н Кмете, г-н Председател, г-жо зам. кмет и г-н зам. кмет,
уважаеми колеги и общински съветници. Искам да отговоря, Община Попово има само
една площадка отредена за такива дейности и по технически причини, че фирма „Еко
Инвест Север“ имаше свой вещи, които изчаквахме да вземе, все още претоварването не е
там. От 01.01 от новата година ще бъде там.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Там, имаме предвид площадката на която беше разположена системата за разделно
събиране, тук на изхода за Кардам? За да уточним, за тези които не успяха да разберат за
къде става дума. Това е площадката и от първи януари там ще бъде сметосъбирането.
Снежана Радева – общинска администрация
Да!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, по вторият въпрос – ДДС в такса смет. Как стои въпроса с него, тук кой ще
отговори на въпроса, г-н Маринов?
Мариян Маринов – общинска администрация
Благодаря! Уважаеми г-н Димитров, ние обсъждахме този въпрос на комисиите.
Съвсем нормално е ЮЛ, които са регистрирани по ДДС и извършват услуги, да
начисляват ДДС за услугата, която извършват. В случая става въпрос за сметосъбиращите
фирми, с които имаме сключен договор за обществени поръчки, а Община Попово,
относно законодателството е организатор и предоставя този вид услуга на населението си
за което тя плаща такса. Съответните такси не са облагаеми, т.е. върху тях не се начислява
ДДС и по съшия начин ние, които събираме тези такси от населението няма как да искаме
възстановяване на ДДС, това което плащаме на фирмите, които извършват тази услуга на
територията на Община Попово. По отношение на въпроса ви за нерегламентираните
сметища и разходите за горива, казахме това са неща, които от две години насам
сключваме договори за услуги с техника, с фирми на територията на Община Попово,
които извършват почистване и не е задължително тези средства да намират място в плансметката. И при положение, че имаме завишение на разходите за тази услуга не виждаме
смисъл допълнително да утежняваме тази план-сметка и да се търси някакъв начин, тези
средства да се събират от населението. Този вид разходи ще бъдат поети от други
приходоизточници на общината. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Маринов! Г-н Димитров, до тук удовлетворен ли сте от
отговорите? Да, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
А какво би станало, ако това което коментирахме преди една година близо вече и за
което Д-р Веселинов също беше склонен да започнеме да работиме в тая посока, какво би
станало, ако имахме с това ДДС, ако ние си имахме общинско предприятие, което да
извършва сметосъбирането и сметоизвозването, имаме си площадката и мисля, че пъзела
щяхме да го подредиме много по-добре и тия, не съм ги смятал над 150 хил. – 200 хил.
лева ДДС, какво щеше да се случва тогава с тях? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На този въпрос, г-жа Божанова?
Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Благодаря. Уважаеми г-н председател, г-н Кмете, дами и господа общински
съветници, по отношение на ДДС нищо не би се променило. ДДС също щеше да бъде
начислено и щеше да се заплаща, независимо дали юридическото лице е общинско или е
частно-правен субект извън общината. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Божанова. Всъщност г-н Димитров, това ДДС трябва да го
плащаме и ние го калкулираме, надявам се в план-сметката и в стойностите на такса смет.
Други въпроси има ли по отношение на тази точка? Да, г-н Попвеличков.
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Стоян Попвеличков – общински съветник
Уважаеми колеги, виждаме че отново имаме нагласа в обществото, негативна към
работата на общински съвет и общинска администрация, започнато от някой от нашите
колеги. Мисля, че сега не е времето първо да разделяме общественото мнение и да
създаваме негативни нагласи в обществото към нашата работа. Това не е някаква
прищявка за увеличение на таксите, а необходимост, която ние трябва да носим
отговорност за нея. Само за информация, ние не сме единствените, които ще вдигнем
такса смет. Много общини в България залагат в план-сметките си увеличение за
следващата година и то сериозно – Кърджали от 36лв. на тон на 86лв., община Кочериново
с 50 на 100 и много други – Добрич, Хасково, Стрелча, Сърница, Тервел, Нова Загора,
Пазарджик, Две Могили, Чирпан, Перник и много други, не са само тези. Нека да не
създаваме в обществото негативни нагласи, точно преди празниците и нека да бъдем
отговорни, че работата която вършим е в полза на обществото. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Попвеличков. Други желаещи да се изкажат по темата? Невиждам.
Приемаме, че сме приключили с дебатите. Преминаваме към гласуване. Гласуването по
тази точка е 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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ

12

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
6
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 123
Във връзка с изискванията на чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и
такси и на основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване и
третиране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата
на територията на Община Попово за 2021 година, съгласно Приложение 1.

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет - Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания,
младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК Комисия по „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“ – д-р Румен Русев
Д-р Румен Русев – общински съветник
С три гласа ЗА и един ПРОТИВ, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, по тази точка нашата комисия с три гласа ЗА и два
ПРОТИВ подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
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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Благодаря Ви г-н председател, становището на нашата комисия с три гласа ЗА и
един Против и нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря, с четири гласа ЗА и един ПРОТИВ предлагаме на вниманието на
общинските съветници да подкрепят 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
Благодаря, нашата комисия с 3 гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, предложението за решение по тази точка има следния вид:

На основание чл.21, ал.2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с оглед влязло в
сила Решение на Административен съд – Търговище №75/29.07.2020 г., при спазване на
изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.17, ал.2 се изменя така:
„(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване
на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка
съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.“
§ 2. В чл.25, ал.1 думите „чл.25“ се заменят с „чл.24“.
§ 3. В чл.35, ал.2, думите „2,2“ се заменят с „2,8“.
§ 4. В чл.37 се правят следните допълнения:
4.1. Създава се нова ал.3:
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2,
лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването му.“;
4.2. Създава се нова ал.4:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8
и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
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§ 5. В чл.52, ал.1, т.4 се изменя така:
„ 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел VІ „Патентен данък“ от Закона за местните данъци и такси, заплащат
50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се
ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е приложено копие от удостоверението
за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска
камара.“
§ 6. В чл.55, ал.3, изречение второ се изменя така:
„В случаите по чл. 54, ал. 2 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес
на пълномощника.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Измененията влизат в сила от 01.01.2021 г.
Това колеги, е предложението за промяна в наредбата за изменение и допълнение на
Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци.
Имате думата за коментар и предложения. Заповядайте. Имаме ли? Не виждам, в такъв
случай преминаваме към гласуване, гласуването е поименно:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
Андрей Стефанов Петков
2.
Бойко Радев Атанасов
3.
Валентин Стефанов Витанов
4.
Венетка Иванова Колева
5.
Георги Петров Георгиев
6.
Горан Иванов Цветков
7.
Денис Николаев Юлиянов
8.
Десислава Иванова Игнатова
9.
Димитър Иванов Тодоров
10.
Димитър Кънев Димитров
11.
Дончо Николаев Дончев
12.
Драгомир Анастасов Петров
13.
Емел Мустафова Расимова
14.
Златко Стефанов Иванов
15.
Ксения Василева Павлова
16.
Мариян Венциславов Бодев
17.
Найден Иванов Иванов
18.
Николай Цонев Черкезов
19.
Петранка Добрева Габровска
20.
Петър Велчев Лазаров
21.
Румен Георгиев Кьосев
22.
Румен Добрев Димитров
23.
Румен Стойчев Русев
24.
Севда Лазарова Ерменкова
25.
Сони Миленов Харизанов
26.
Стоян Петров Попвеличков
27.
Фатиме Алишева Реванска
28.
Хасан Ахмет Хасан
29.
Христо Иванов Дюкенджиев
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 124
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с оглед
влязло в сила Решение на Административен съд – Търговище №75/29.07.2020 г., при
спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.17, ал.2 се изменя така:
„(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване
на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка
съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.“
§ 2. В чл.25, ал.1 думите „чл.25“ се заменят с „чл.24“.
§ 3. В чл.35, ал.2, думите „2,2“ се заменят с „2,8“.
§ 4. В чл.37 се правят следните допълнения:
4.1. Създава се нова ал.3:
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2,
лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването му.“;
4.2. Създава се нова ал.4:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8
и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
§ 5. В чл.52, ал.1, т.4 се изменя така:
„ 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел VІ „Патентен данък“ от Закона за местните данъци и такси, заплащат
50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се
ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е приложено копие от удостоверението
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за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска
камара.“
§ 6. В чл.55, ал.3, изречение второ се изменя така:
„В случаите по чл. 54, ал. 2 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес
на пълномощника.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Измененията влизат в сила от 01.01.2021 г.

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4. Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания,
младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК Комисия по „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“ – д-р Румен Русев
Д-р Румен Русев – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението за решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, по тази точка нашата комисия с три гласа ЗА и два
ПРОТИВ подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
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
Благодаря Ви г-н председател, становището на нашата комисия с три гласа ЗА и
един 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
Благодаря, с четири гласа ЗА и един ПРОТИВ предлагаме на вниманието на
общинските съветници да подкрепят 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
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Благодаря, нашата комисия с 3 гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, тъй като това решение е доста обемисто като текст, приемаме ли
да не го четем? Раздадено ви е предварително в проекта за дневен ред и е обсъждано в
комисиите. Приемате ли да не го четем като цяло? Добре, в такъв случай зачитам само
основанията по тази точка е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2 от
Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в
сила от 01.01.2022 г.), чл.283, ал.10, т.1 и ал.11 от Закона за предучилищното и
училищното образование при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8,
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общинският съвет да
вземе следното

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. Чл.17, ал.3 се изменя така:
„(3) За нежилищни имоти на фирми размерът на таксата се определя, както следва:
1. За нежилищните имоти на фирми, намиращи се в селата на Община Попово –
пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на имота за услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения, или според количеството на отпадъците, по реда на т. 2, ако в подадената за
целта декларация по чл. 17, ал. 4, т. 1 честота на извозване, съответства на тази,
определена за населено място, със заповед на кмета на общината;
2. За нежилищни имоти на фирми, намиращи се на територията на град Попово –
пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на имота за услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, или
според количеството на отпадъците за услугите “Сметосъбиране и сметоизвозване” и
“Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” в левове за година на
стандартен съд и пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /земи
и сгради/ за услугата “Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“;
3. Изчислената такса по реда на т.1 и т.2 не може да превишава петкратния размер на
таксата, изчислена за съответната година по реда на чл.17 ал.4 от наредбата.“
§ 2. В Чл. 3, ал.1, т.3 се заличава изразът „детска кухня“
§ 3. Заглавието на Раздел III става: „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги“.
§ 4. Чл.23а се отменя.
§ 5. Чл.23 придобива следния вид:
Чл. 23. За ползване на детски ясли и целодневни детски градини от деца родителите
или настойниците дължат месечна такса и дневна такса за дейности по хранене.
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(1) за децата от яслените групи и децата в незадължителна подготовка се дължат
такси, както следва:
1. Месечна такса - в размер на 5.00 лв.
2. Дневна такса- в размер, както следва:
а. за града – 2.50 лв.
б. за селата – 1.80 лв.
(2) За деца в задължителното предучилищно образование в детските градини, се заплащат
дневни такси в размер, както следва:
1. за града – 2.30 лв., а при осигурени средства от норматив за подпомагане храненето на
децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас в размер на 1.80 лв.;
2. за селата – 1.70 лв., а при осигурени средства от норматив за подпомагане храненето
на децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас в размер на 1.20 лв.;
§ 6. Създават се нови чл. 23а, 23б, 23в и 24г. със следното съдържание:
Чл. 23а. (1) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в
незадължителна подготовка имат право да бъдат освободени от месечна и/или дневна
такса по чл.23, ал.1 в следните случаи :
1. От дневна такса - при отсъствие на децата от яслените групи и децата в незадължителна
подготовка за времето, през което те не посещават детска градина при условие, че
родителите предварително са уведомили директора на детското заведение;
2. От дневна такса - при отсъствие на децата от яслените групи и децата в незадължителна
подготовка поради заболяване, при условие, че родителите са уведомили директора на
детското заведение своевременно и за времето за боледуването са представили
медицинска бележка;
3. От месечна и дневна такса – при отсъствие на децата от яслените групи и децата в
незадължителна подготовка за период повече от един месец.
(2) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в незадължителна
подготовка се освобождават от дневна такса по чл.23, ал.1, т.2 в следните случаи:
1. ако родител/родителите са с 91% и над 91% трайно намалена работоспособност;
2. ако родител/родителите са загинали при производствени аварии, природни бедствия
или при изпълнение на служебен дълг;
3. ако детето са с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в
списък на МЗ след представяне на медицинска експертиза.
(3) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в незадължителна
подготовка заплащат 50% от дневната такса по чл.23, ал.1, т.2 в следните случаи:
1. когато детето е сирак;
2. когато детето е с един родител;
3. когато родителите или настойникът е редовен студент;
4. когато родител/родителите са със 71% и над 71% до 90% намалена работоспособност;
5. за второто от две деца от едно семейство, приети в една или в различни детски градини
на територията на общината, включително близнаци
(4) При многодетни семейства, ако децата са в яслена група или деца в незадължителна
подготовка родителите или настойниците заплащат 75 % от дневната такса за първото
дете, 50 % от дневната такса за второто дете, а за всяко следващо дете се заплаща само
месечната такса.
Чл.23б. (1) Родители/настойници на деца в задължителното предучилищно образование,
осъществявано от общинските детски градини и училища имат право на подпомагане за
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заплащането на дължимите дневни такси за дейностите по хранене на децата по чл.23,
ал.2.
(2)
Право на пълно подпомагане по предходната алинея имат родителите или
настойниците:
1. за деца, чиито родител/родители са със 50% и над 50% трайно намалена
работоспособност;
2. За деца с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в Списък на
МЗ, след представяне на медицинска експертиза.
3. За деца - сираци
4. За деца с един родител
5. За деца, чиито родители или настойници са редовни студенти.
6. За две и повече деца от едно семейство, които са на задължителна подготовка, приети в
една или в различни детски градини на територията на общината, включително близнаци.
7. При многодетни семейства /три и повече деца в семейството, вкл. близнаци/ ако
минимум две от децата са в задължителна подготовка, а другите са ученици – децата,
посещаващи детска градина са освободени от такса.
(3) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 50% от дължимата такса по чл.23,
ал.2 имат родители/настойници на две и повече деца в семейството, ако едно от децата
посещава детска градина, а другото/другите е/са ученик/ученици.
(4) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 20% имат родители/настойници с
едно дете.
Чл.23в. (1) Родителите/настойниците се ползват от правата по чл.23а и чл.23б след
подаване на декларация до директора на съответното заведение, придружена с документ
или документи, доказващи основанието за наличието на обстоятелството или
обстоятелствата, водещи до прилагането на съответната разпоредба.
(2) Освобождаването от дневна такса или заплащането на непълния ѝ размер започва от
началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията
Чл.23г. (1)За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена
подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна
година се дължи месечна и дневна такса за периода от 01.06. до 31.08. в размери, както
следва:
1. Месечна такса от 20.00 лв. и дневна такса от 2.50 за всеки от дните, през които дете от
общината посещава градината.
2. Месечна такса от 30.00 лв. и дневна такса от 2.50 за всеки от дните, през които дете от
населено място на друга община, което не е в числеността по Списък Образец 2 посещава
детската градина за периода 01.06-31.08.
(2) Месечната такса се внася в началото на съответния месец при записване на детето.
Заключителна разпоредба
§ 7. Измененията влизат в сила от 01.01.2021 г.

Имате думата за коментар по отношение на предложението. Има ли желаещи? Не
виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е ПОИМЕННО.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.

Андрей Стефанов Петков

ЗА
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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.

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

РЕШЕНИЕ № 125
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2
от Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в
сила от 01.01.2022 г.), чл.283, ал.10, т.1 и ал.11 от Закона за предучилищното и
училищното образование при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8,
чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
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§ 1. Чл.17, ал.3 се изменя така:
„(3) За нежилищни имоти на фирми размерът на таксата се определя, както следва:
1. За нежилищните имоти на фирми, намиращи се в селата на Община Попово –
пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на имота за услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения, или според количеството на отпадъците, по реда на т. 2, ако в подадената за
целта декларация по чл. 17, ал. 4, т. 1 честота на извозване, съответства на тази,
определена за населено място, със заповед на кмета на общината;
2. За нежилищни имоти на фирми, намиращи се на територията на град Попово –
пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на имота за услугите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, или
според количеството на отпадъците за услугите “Сметосъбиране и сметоизвозване” и
“Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” в левове за година на
стандартен съд и пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /земи
и сгради/ за услугата “Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“;
3. Изчислената такса по реда на т.1 и т.2 не може да превишава петкратния размер на
таксата, изчислена за съответната година по реда на чл.17 ал.4 от наредбата.“
§ 2. В Чл. 3, ал.1, т.3 се заличава изразът „детска кухня“
§ 3. Заглавието на Раздел III става: „Такси за детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги“.
§ 4. Чл.23а се отменя.
§ 5. Чл.23 придобива следния вид:
Чл. 23. За ползване на детски ясли и целодневни детски градини от деца родителите
или настойниците дължат месечна такса и дневна такса за дейности по хранене.
(1) за децата от яслените групи и децата в незадължителна подготовка се дължат
такси, както следва:
1. Месечна такса - в размер на 5.00 лв.
2. Дневна такса- в размер, както следва:
а. за града – 2.50 лв.
б. за селата – 1.80 лв.
(2) За деца в задължителното предучилищно образование в детските градини, се заплащат
дневни такси в размер, както следва:
1. за града – 2.30 лв., а при осигурени средства от норматив за подпомагане храненето на
децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас в размер на 1.80 лв.;
2. за селата – 1.70 лв., а при осигурени средства от норматив за подпомагане храненето
на децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас в размер на 1.20 лв.;
§ 6. Създават се нови чл. 23а, 23б, 23в и 24г. със следното съдържание:
Чл. 23а. (1) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в
незадължителна подготовка имат право да бъдат освободени от месечна и/или дневна
такса по чл.23, ал.1 в следните случаи :
1. От дневна такса - при отсъствие на децата от яслените групи и децата в незадължителна
подготовка за времето, през което те не посещават детска градина при условие, че
родителите предварително са уведомили директора на детското заведение;
2. От дневна такса - при отсъствие на децата от яслените групи и децата в незадължителна
подготовка поради заболяване, при условие, че родителите са уведомили директора на
детското заведение своевременно и за времето за боледуването са представили
медицинска бележка;
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3. От месечна и дневна такса – при отсъствие на децата от яслените групи и децата в
незадължителна подготовка за период повече от един месец.
(2) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в незадължителна
подготовка се освобождават от дневна такса по чл.23, ал.1, т.2 в следните случаи:
1. ако родител/родителите са с 91% и над 91% трайно намалена работоспособност;
2. ако родител/родителите са загинали при производствени аварии, природни бедствия
или при изпълнение на служебен дълг;
3. ако детето са с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в
списък на МЗ след представяне на медицинска експертиза.
(3) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в незадължителна
подготовка заплащат 50% от дневната такса по чл.23, ал.1, т.2 в следните случаи:
1. когато детето е сирак;
2. когато детето е с един родител;
3. когато родителите или настойникът е редовен студент;
4. когато родител/родителите са със 71% и над 71% до 90% намалена работоспособност;
5. за второто от две деца от едно семейство, приети в една или в различни детски градини
на територията на общината, включително близнаци
(4) При многодетни семейства, ако децата са в яслена група или деца в незадължителна
подготовка родителите или настойниците заплащат 75 % от дневната такса за първото
дете, 50 % от дневната такса за второто дете, а за всяко следващо дете се заплаща само
месечната такса.
Чл.23б. (1) Родители/настойници на деца в задължителното предучилищно образование,
осъществявано от общинските детски градини и училища имат право на подпомагане за
заплащането на дължимите дневни такси за дейностите по хранене на децата по чл.23,
ал.2.
(2)
Право на пълно подпомагане по предходната алинея имат родителите или
настойниците:
1. за деца, чиито родител/родители са със 50% и над 50% трайно намалена
работоспособност;
2. За деца с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в Списък на
МЗ, след представяне на медицинска експертиза.
3. За деца - сираци
4. За деца с един родител
5. За деца, чиито родители или настойници са редовни студенти.
6. За две и повече деца от едно семейство, които са на задължителна подготовка, приети в
една или в различни детски градини на територията на общината, включително близнаци.
7. При многодетни семейства /три и повече деца в семейството, вкл. близнаци/ ако
минимум две от децата са в задължителна подготовка, а другите са ученици – децата,
посещаващи детска градина са освободени от такса.
(3) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 50% от дължимата такса по чл.23,
ал.2 имат родители/настойници на две и повече деца в семейството, ако едно от децата
посещава детска градина, а другото/другите е/са ученик/ученици.
(4) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 20% имат родители/настойници с
едно дете.
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Чл.23в. (1) Родителите/настойниците се ползват от правата по чл.23а и чл.23б след
подаване на декларация до директора на съответното заведение, придружена с документ
или документи, доказващи основанието за наличието на обстоятелството или
обстоятелствата, водещи до прилагането на съответната разпоредба.
(2) Освобождаването от дневна такса или заплащането на непълния ѝ размер започва от
началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията
Чл.23г. (1)За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена
подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна
година се дължи месечна и дневна такса за периода от 01.06. до 31.08. в размери, както
следва:
1. Месечна такса от 20.00 лв. и дневна такса от 2.50 за всеки от дните, през които дете от
общината посещава градината.
2. Месечна такса от 30.00 лв. и дневна такса от 2.50 за всеки от дните, през които дете от
населено място на друга община, което не е в числеността по Списък Образец 2 посещава
детската градина за периода 01.06-31.08.
(2) Месечната такса се внася в началото на съответния месец при записване на детето.
Заключителна разпоредба
§ 7. Измененията влизат в сила от 01.01.2021 г.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5. Определяне размера на такса за битови отпадъци за град Попово и кварталите
Невски и Сеячи за 2021 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство,
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК Комисия по „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“ – д-р Румен Русев
Д-р Румен Русев – общински съветник
С три гласа ЗА, един Против и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, по тази точка нашата комисия с три гласа ЗА и два
ПРОТИВ подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
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
Уважаеми колеги, нашата комисия с три гласа ЗА и един Против подкрепяме
проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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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
Благодаря, с четири гласа ЗА и един ПРОТИВ предлагаме на вашето вниманието 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
Благодаря, нашата комисия с 3 гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, да го изчитам ли това предложение за решение? И то ви е
раздадено, има и табличен вид, така че мисля, че няма смисъл. Основанието е следното:
На основание чл.21, ал.2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл.
66, ал. 1(в редакцията до изм. с ДВ бр.88 от 2017, в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 67 от
Закона за местни данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила
от 01.01.2022 г.) и чл. 17 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги, при спазване на
изискванията на чл. 65-69 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШИ
1. Одобрява цени за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на 1 брой контейнер в
зависимост от честота на обслужване за град Попово и за кварталите Невски и Сеячи,
при определяне на такса „Битови отпадъци” според количеството за 2021 година,
съгласно Приложение №1.
2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи,
съгласно Приложение №2 за 2021 г., както следва:
2.1. за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти
на фирми в размер на 1,62 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, от което 0,68
на хиляда - за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,90 на хиляда - третиране на ТБО и
0,04 на хиляда – за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
2.2. за фирми, декларирали в срок до 30.11.2020 г. вида и броя на съдовете за смет –
според количеството на битовите отпадъци и съществуващата честота на
сметоизвозване:
 за гр. Попово
- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 11 пъти месечно – 1949,45 лв./год.
- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 4 пъти месечно – 781,58 лв./год.;
 За кв. Невски и кв. Сеячи
- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 3 пъти месечно – 541,09 лв./год.
плюс 0,08 на хиляда върху отчетната стойност на имотите – за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване;
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2.3 за нежилищни имоти на фирми в размер на 11,75 на хиляда върху отчетната
стойност на имотите, от които 5,02 на хиляда – за сметосъбиране и сметоизвозване,
6,65 на хиляда - третиране на ТБО и 0,08 на хиляда - за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване;
2.4. за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:
- 0,04 на хиляда върху данъчната оценка на имотите – за жилищни, нежилищни и
вилни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми;
- 0,08 на хиляда върху отчетната стойност на имотите – за нежилищни имоти на
фирми.

Ако някой има забележки, предложения по текста, заповядайте ще ви изслушаме.
Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам един въпрос към г-н Кмета и нека и гражданите да чуят, да ни каже какъв
е процента на увеличение, който се предлага и за двете точки става въпрос и за селата и за
града, защото явно процента е между 70 и 80 истината е някъде по средата най – вероятно.
Но нека гражданите да чуят какъв е процента на увеличение, защото в комисията ни беше
казано „ Вие се благодарете, че не ви го правиме 100 процента“, което за мене вече в тази
криза, в това, което се случва в световен мащаб, в България, в Попово, хора без работа,
неплатени отпуски и така нататъка, да правиме това увеличение с 70 и над 70 процента,
смятам че не е нормално в момента, но общинската администрация си носи отговорност.
И другия ми въпрос е, това увеличение смятате ли, че ще подобри рязко качеството на
тази услуга – сметосъбиране, няма да виждаме пълни контейнери из града, няма да
виждаме разсипани контейнери без дъна, без капаци, кучета, котки ги разнасят и т.н.
Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС – Попово
Благодаря, г-н Димитров. Други въпроси има ли, за да можем да отговорим после
наведнъж? За сега не се вижда. Кой ще отговори? Д-р Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Г-н председател, уважаеми съветници, аз мислех след шеста точка да приказвам, но
г-н Димитров ме предизвиква по-рано. Възрастните хора имат една истина, много често
съм я слушал – „Ще дойде Видов ден“, еми той дойде. Сега е време да си поприказваме за
това, което стана в общинската администрация, стратегията на администрацията,
състоянието на битовото сметосъбиране. Няма да се връщам назад на данъците, които
тука ги гласувахте, ама си мълчите, пък и чудя се защо гласувате Против или Въздържал
се на нещо, което подобряваме, но това си е ваша работа на ПП ГЕРБ. От 2011г. такса
смет в община Попово не е пипана. През това време се случиха много неща. Тези неща
ние ги виждахме от администрацията и естествено си готвехме нашата стратегия за понататък, за да не товарим гражданите. От 2011г. до сега ние вече не ползваме сметището в
Славяново. Закриха ни го. Кой ни го закри? Аз в последните 11 години не мога да си
спомня коя партия управлява, но така или иначе ни го закриха. Пратиха ни в Търговище.
От тук лека, полека започнаха да вървят разходите нагоре. Ето ви и разходите от 2008г.
сме извадили всички разходи. 2008г. ние имаме разходи 585 при приходи 748, постепенно
2011-та ТБО събираме 590 хил., разходите вече надвишават - 663, с колко с около 70 хил.,
понася се. Вървим нагоре – 2016г. 758 приходи, 915 разходи – 150 - 200 хиляди,
общинската администрация и бюджета продължават да издържат. 2018г. разликата е пак
приблизително издържаща се – 800 хил. приходи без 9 хиляди, разходи – 884 хил., пак
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издържаме 80-100 хил. лева ще дофинансираме. Но какво се случва 2019г.? 2019г. вече
имаме 828 приходи, милион 113 разходи, ето ви 300 хиляди. Какво направихме общината?
Общината се прицели дългосрочно. Явно не можем да караме и след закриване на депото
в Търговище и прогнозата в Търговище да няма, слушайте ме добре, в Търговище няма да
има депо. И някой ако си мисли, че Европейски програми отдавна спрели да финансират
депонирането, че от някъде ще дадат пари, няма да дадат. Търговище в момента возят в
Шумен много добре знаете, че са там. Но това, което ние търсехме, търсихме фирмата,
която има визия за бъдещето и дружеството, което се яви предложи и ние поехме нашия
път. Какъв беше пътя? С ваше решение предоставихме базата, фирмата започна да
инвестира, дружеството подписа договор с австрийска фирма, май месец тази година
сепариращата техника щеше да бъде монтирана. А лятото както знаете, трябваше
лицензираната американска технология, руско производство да дойде в Попово. По този
начин ние спирахме транспортирането на отпадъците, между временно бяхме започнали
да возим в Омуртаг. Малко по-късно разбира се след събитията, които се случиха в тази
зала. Тогава използвайки страха от нагнетяване опасността за здравето на децата, срещу
администрацията и нашата цел за изгаряне на отпадъците, тук имаше вражеска
обстановка. Вярно, това е политически ход, който идва от загубените избори и това което
ГЕРБ искаше – да се представи като партията, която мисли за Попово, а не
администрацията и Кмета. Едновременно с това държавните институции, в лицето на
областния управител, на РИОСВ – Шумен, срещу Попово и фирмата се започна един
тормоз. Няма да коментирам поведението и смяната на ръководителя на РИОСВ – Шумен,
в лицето на Илиева. Ние нямахме вече полезен ход администрацията и дружеството, което
изпълняваше своята програма. Защо? Защото на Попово нямаше да се даде възможност да
изпреварим с няколко години – Търговище, Разград, Шумен, включително и Русе. На нас
отпадъците никой не искаше да ни ги приеме. Ние нямахме възможност никъде да возим
отпадъците. След като, моя вина – аз отстъпих тук пред всички и знаех какво ще стане под
тоя натиск, балите които бяха складирани, трябваше да се извозят. Г-н Димитров, имате
ли представа колко ни струват тези бали, които ние трупахме и ги извозихме – 438 хиляди.
С това ваше мероприятие вместо да ги изгорим, ние извадихме от общината близо 450
хиляди, вместо да направим три улици. Е да, но ние не можем да продължим да правим
нещо, което фирмата вече се отказа дори и след намесата на Мая Манолова, разговорите
които водихме и трябваше да търсим нов начин, защото фирмата се преобразува. Излязоха
инвеститорите и оставиха на територията на Попово преобразуваната фирма с човек,
който не вдъхва доверие и без възможности финансови. Тук между другото ДПС се
усетиха. Бизнеса на ДПС предложиха да купят фирмата и аз тайно се надявах, тази фирма
да я купят със стратегията за изгаряне на отпадъците сепарира, защото тези пари щяха да
бъдат привлечени – за инсталацията 600 хил. лева сепариране. Тайна ли е, не знам колко
струва пеща. Тези пари щяха да влязат тук, без общината да даде един лев за това. Какво
стана? Не можаха да се разберат да купят тази фирма, отидоха си на друго място, те си
инвестират, знаят си бизнеса. Но ние се оказахме, както говорите контейнерите, след
дърпането на „ЕФ СИ СИ“, защото собствеността беше тяхна на контейнерите, в това не
благополучно, грозно състояние – да нямаме контейнери, въпреки че разговорите с „ЕФ
СИ СИ“ между мен и тях доведоха отново да се върнат и да започнат да возят в Омуртаг.
Между другото Стела Илиева от РИОСВ затвори и площадката. Тормоза е от всякъде
голям, включително и срещу кмета. Колкото по-зле, толкова по – добре за някой
политически цели, както и да е. Тук беше ролята и на областния управител да не дава
възможност площадката за депониране в Омуртаг да я ползваме. Не забравяйте и това.
Екстремно проведохме обществена поръчка, разделихме я с една единствена цел – самото
сметосъбиране да може да се яви фирма, която ще даде по-малък марж от това, което беше
до сега, а за извозването на отпадъците и изгарянето се яви фирма от Девня, която е
единствена и си е лицензирана и може да изгаря отпадъци. Така се стигна с обществената
поръчка до два договора. Да, но тези договори и вече оскъпените разходи на фирмите
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които кандидатстваха поставят бюджета на общината и такса смет под въпрос. Ето какво
се гласува през тези години от правителството. 2013г. депата на отпадъци на тон по 15
лева, това се увеличава всяка година, 2018-та стига 45, 2019-та – 57, за 2020-та година за
която говорим увеличението е вече 69 лева на тон по чл. 64 от Наредба 7 2013-та година,
ако не греша ме поправете, а по чл. 60 още 8 лева. Освен това ние трябваше да плащаме на
депото в Омуртаг на тон по 30 лева, а колко беше на обслужващата фирма аз забравих – 5
ли, 8 лева ли. Всичко тава, тези отчисления доведоха сами можете да си направите сметка
близо 110 лева на тон, при 6-7 хиляди тона, ние с вас г-н Димитров го смятахме преди
известно време. Само тези отчисления ни натовариха общината прекрасно. И тези
отчисления ще вървят, защото за 2021-ва са вече 82 лева, а вече над 2022-ра година са по
95 лева на тон. И вижте какво пише – за всяка община, която не използва регионално
съоръжение, размера на отчисленията, това е точка втора, на всеки тон депониран отпадък
е в двоен размер. Даже и да имахме ние общинско сметище щяхме да плащаме двоен
размер. С финансовия отдел си направихме сметка, то е все едно дали ще закараме на
Езерово в Девня и ще платим близо 1 162 000 за две години, значи 580-600 хиляди за
година или тези пари ще ги налеем в някое депо. Но тук поне нямаме отчисления като ги
закараме в Девня. Какво се случи, обаче с другите общини, които виждат, че не могат да
издържат? Колко е такса смет Търговище в промили, защо не направихте сметка? При
положение, че имат своя, както казвате общинска фирма, която вози, свое регионално вече
и ние сме там и аз тук ще поставя въпроса след някоя сесия, дали изобщо трябва да стоим
в това регионално сдружение, след като няма депо. Трябва да гласуваме да излезем от там
и да си освободим парите, които не са никак малко, вместо да ги налеем в Търговищкото
депо, както искат 800 хиляди ама на тях за нови клетки им трябват 3 000 000. Аз не
виждам от къде ще ги вземе и кой ще ги даде на Търговище и кога ще го направят. След
колко години? В Търговище промила г-н Димитров е 1,9, колко е промила на Попово –
0,96, с една единица е повече. Ние сме страшно големи, че си позволяваме такъв нисък
промил. Да, обещахме, държахме, имахме си своя визия. Омуртаг със собствено сметище,
колко е промила-7, ние сме 0,96. Антоново град колко е промила – 5, Опака – 13,5. Ама те
през година, през две вдигаха промила заради ей това, което при депониране си слагаха
таксите. Няма от къде да се извадят. И сега ние предлагаме, задържали толкова години –
1,62, пак сме пред Търговище. И ме питате дали ще стигне? Ами сигурно пак няма да има
пълна 100 процентова връзка. И ме питате какъв процент вдигаме такса смет? Що за
демагогия? Какъв процент, вижте тука 0,96 при 1,9 Търговище. Аз няма да вадя другите
общини в България колко промила е такса смет. Лошо е, че това което сами си го
направим, после не можем да го оправим. Ние вече изоставаме във времето с 3,4, а може
би и 5 години. Никъде вече не се депонира. Никъде вече не се дават пари, а се изчаква тези
празни количества, където ги има все пак по сметищата да се запълнят и ще се изгарят. Но
ние сме изостанали. Ние страшно изостанахме във времето, поради нашата демагогия.
Питате ме защо нямаме общинска фирма? Милена Божанова много добре ви каза, че тази
фирма така или иначе трябва да я регистрираме, трябва да се плаща ДДС, няма кой да го
плаща освен ние, може и да е общинска. Направихме сметка. Сметката в момента излиза,
че за два камиона, които са необходими за обслужване на контейнерите ни трябват 720
хиляди лева. Отделно е миенето веднъж месечно, за което трябва специализиран камион,
айде външна услуга, можем да сключим договор. Контейнерите на община Попово са
1600. Металния контейнер с педали с ДДС, които ги ползваме са 760 лева. Сами можете
да сметнете, че само контейнерите на общината да ги закупим са 1 216 000 лева или ще
кажете ще търсим втора употреба и пак котките и кучетата ще бъдат под контейнерите
отдолу. И като сложим 2 броя камиони 720 хиляди – 2 000 000. И вие ме тласкате, мен и
финансовия отдел да извадим 2 милиона и да направим фирмата. Да, може би някога при
по-добри времена, с по-добри финансови ресурси. За това направихме и по-краткосрочен
договор от другите – Еко Инвест 5 години, да могат да си инвестират хората и да се
наложат тук. Сега направихме договорите за две години, може и да се промени нещо, аз не
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знам какво, но аз няма да съм Кмет, може би и вие няма да сте съветници, но ми помнете
думата всичко в България ще се гори. И това трябва да е политика на държавата, а не на
общините както сега са ни оставили. Защото сега общините само понасяме рестрикции,
понасяме наказателни лихви, заради това че не си решаваме въпроса със сметосъбирането.
Как да го решиш без финансов ресурс, без помощ? На гърба на хората ли? Тези 2 милиона
от къде да ги вземем да направим тази фирма, а и да я направим колко ще ни струва? Няма
ли да е пак същото. Тази фирма трябва да се обслужва. Няма да е по-малко от 500 хиляди
на година тази фирма да работи. Както сега фирмата 540 хиляди. Иска ли сте договор,
Кмета да носи договорите да чете. Задкулисни приказки. Сега поне събрахте малко разум
да ги правите тези искания. Това е истината. Аз отново се връщам и ви питам, защо
другите общини имат този висок промил, а ние изостанахме. Защото това беше
политиката както на общинските съветници, така на кмета и администрацията – да не
товарим хората. Но тази визия, която имахме администрацията дългосрочна ни я отне
протеста. И аз мисля, че ГЕРБ тук е длъжен да се извини на хората за това, което
направихте срещу обществото на Попово, срещу града. С този протест и с тази демагогия
за горенето на отпадъците. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС – Попово
Благодаря на Д-р Веселинов. Мисля че отговорихме доста пространствено на
въпроса, който беше наистина от обществена важност, защото отзвука от това, което г-н
Димитров пусна във фейсбук беше сериозен и трябваше да му бъде даден някакъв
отговор. Фактите са най-добрия отговор, истината.
Така, колеги имате ли някакви други въпроси, предложения по отношение на тази
докладна? Не виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване, гласуването е
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.

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Севда Лазарова Ерменкова
Сони Миленов Харизанов
Стоян Петров Попвеличков
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
-

22
6
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 126
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 66, ал. 1(в редакцията до изм. с ДВ бр.88 от 2017, в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 67 от
Закона за местни данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила
от 01.01.2022 г.) и чл. 17 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги, при спазване на
изискванията на чл. 65-69 от АПК, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява цени за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на 1 брой контейнер
в зависимост от честота на обслужване за град Попово и за кварталите Невски и
Сеячи, при определяне на такса „Битови отпадъци” според количеството за 2021
година, съгласно Приложение №1.
2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за гр. Попово, кв. Невски и кв.
Сеячи, съгласно Приложение №2 за 2021 г., както следва:
2.1. за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти
на фирми в размер на 1,62 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, от което 0,68
на хиляда - за сметосъбиране и сметоизвозване, 0,90 на хиляда - третиране на ТБО и
0,04 на хиляда – за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
2.2. за фирми, декларирали в срок до 30.11.2020 г. вида и броя на съдовете за смет –
според количеството на битовите отпадъци и съществуващата честота на
сметоизвозване:
 за гр. Попово
- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 11 пъти месечно – 1949,45 лв./год.
- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 4 пъти месечно – 781,58 лв./год.;
 За кв. Невски и кв. Сеячи
- 1.1 куб м контейнер – изхвърляне 3 пъти месечно – 541,09 лв./год.
плюс 0,08 на хиляда върху отчетната стойност на имотите – за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване;
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2.3 за нежилищни имоти на фирми в размер на 11,75 на хиляда върху отчетната
стойност на имотите, от които 5,02 на хиляда – за сметосъбиране и сметоизвозване,
6,65 на хиляда - третиране на ТБО и 0,08 на хиляда - за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване;
2.4. за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:
- 0,04 на хиляда върху данъчната оценка на имотите – за жилищни, нежилищни и
вилни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми;
- 0,08 на хиляда върху отчетната стойност на имотите – за нежилищни имоти на
фирми.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
За негативен резултат, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, бих подкрепил
всичко, което каза д-р Веселинов, ако не беше казано по начин по който не видяхме
неговата вина някъде, да ние нашата ще си я поемеме. Но в края на краищата вие
познавате в детайли работата в общинската администрация, след като вече 30 години
управлявате тази администрация. Знаете плюсове, минуси, слабости, кога какво се е
случвало, как се е случвало и така нататъка. Но защо по никакъв начин и преди
правителството на ГЕРБ и след правителството на ГЕРБ, вие не успяхте да решите
проблема със сметта? И нас ни боли, че сега вдигаме, точно сега когато наистина хората
изпитват затруднение. Защо не го направихме 21-ва, дай-боже да отзвучи това всичко,
което ни се стовари на главата, да гласуваме всички за това нещо и да го направиме? Защо
точно сега, когато наистина хората, вие по този начин, аз смятам, че процента ви на
събираемост ще падне още. Вие няма да можете да докарате тези пари, които са. Вие
имате също заложени 150 хиляди лева още от сега да дофинансирате и при това
увеличение. Защо сега да го правиме това нещо? Ако не дойдат хората да си платят април,
май, от къде ще извадиме пари да продължиме? Това е един омагьосан кръг, в който ние
се въртиме, въртиме и само слушам Търговище какво било, не знам къде какво било. Вие
сам сте казвали, че вас не ви интересува нито Търговище, не ви интересуват другите
градове. Вас ви интересува Попово. Вие сте го казвали многократно. Защо трябваше сега
да слушаме Търговище не знам си какво, оставете ги тях. Ние сами трябва да си решиме
проблема. И недейте ни приписва неща, които ние вече за сетен път го казвам, на няколко
сесии се опитвате да ни вмените някакво стачки, протести и не знам си какво. Аз ви
казвам, че ние нямаме нищо общо с това, но може би така е по-лесно на някоя, коя
опозиционната партия в Попово – ГЕРБ да и вменяваме всичко, което не можеме да
свършиме. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Д-р Веселинов, отговор?
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Г-н Димитров и съветници представители на ПП ГЕРБ, колко пъти трябва да ви
казвам, че тези въпроси заедно ще ги решаваме, а няма да си пречим. Мъдро, в интерес на
Попово. Аз не съм обвързан, мен никой не ме командва. Много ви е яд като спомена
Търговище. Споменах и другите населени места. Споменах, да видите, че промила е много
по-висок от нас. Ние тук не сме остров и този остров, колкото и да ни харесва, този остров
10 , 11 години е под натиск. Скоро ви четох колко милиони в последните четири годи с
постановление се дадоха на другите общини в областта. Къде бяхте, защо не ги дават тези
пари на Община Попово или Веселинов е виновен? Като съм виновен, тактиката на ГЕРБ
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каква трябва да бъде? Да помага на хората или да пречи на Веселинов? И ако може някак
си ей така да кажете, ако той не е кмет парите ще потекат. Дълбоко се съмнявам дали ще
потекат и ще от тук нататък потекат, дори и да е кмет от ГЕРБ. Въпроса е, че не гледаме
дългосрочно. Изпуснахме този момент, да решим такса смет заедно или изобщо
организацията на сметосъбирането. Против сте. Защо сте против, не виждате ли какво
става? Че ние така ще стигнем до 700 хиляди лева да дофинансираме, вместо пак ви
казвам да направим 5, 6 улици. И какво по-вече вземаме от другите общини от хората,
които не са по-малко засегнати от тази пандемия. Затова ви го прочетох. Да видите, че
другите плащат много по-вече, заради променената обстановка тези десет години. Кога
подадохте ръка на администрацията и на мен? Кога помогнахте? С какво помогнахте?
Не искам да кова никой. Имате си политически цели, преследвайте си ги. Но да не месим
после кмета, че не е имал тази възможност , еми попречихте ми. Аз ви казвам, че с този
протест попречихте на администрацията, на Попово, на гражданите, на общината и
извадихме 350, 380 хиляди лева да возим балите. Не само това. Ние имаме още 400
хиляди задължения, неразплетени по тези дейности, които ме накарахте да ги правя. И аз
казах, да, аз съм виновен, че ви послушах, не вас, айде гражданите. Я си сложете ръка на
сърцето Драгомир Петров, от къде се роди този протест? На кого разправяте, че било ей
така извън режисурата на ГЕРБ. Да не си избиваме комплекси и после да казваме, че от
само-себе си дошло. То така гражданите сами тръгнали. Тук доведохме най-добрите
специалисти, хората които са експерти и искаха да проведем разговор. Враждебна
обстановка. Не им дадохте думата. Димитров беше ей там. Пък ти най-много атакува и ми
задаваше въпроси. Да не кажа и една специалист учителка, която там по политическа сила
работите със съпруга и. Да не говоря ей там един голям специалист, който каза, че е
завършил помощното училище, ама го бяхте нахъсали. Айде стига. Мълча си. Подайте
ръка да излезем от тази ситуация стратегически. Ако мислите,че можем да продължаваме
така със сметта, нека това да ви е поведението. Но, връщам се. Ние и с общинска фирма да
имаме, нищо няма да подобрим. Въпроса е този отпадък 6-7 хиляди тона на година какво
ще го правим. Кажи ми, какво ще го правиш Димитров, ела на моето място. Знам, че не
искаш, така е най-лесно да се критикува. Моята адмирация към вас ще бъде едва тогава,
когато наистина заработим по този проблем ръка за ръка и тръгнем с общинския съвет в
една посока, а не да гледаме краткосрочни политически цели. И понеже ми споменаваш
транспорта, освен че в Шумен се промениха нещата, инж. Радева май вчера дойде писмо,
че ни освобождават площадката. Вече с новия управител на РИОСВ и как стана там
смяната май вие не разбрахте, ама и аз ще си мълча, няма да ви кажа. Вашия силен човек и
в ДАИ, понеже говорите за транспорта и тормоза по транспорта на територията на Попово
също падна. Вече един месец не е така. Не хвърчат от областта заповеди и актовете на
превозвача. Стига с този тормоз политически от държавните институции. И ми е
неудобно, че защитавате и толерирате хора, които гледат само своя тесен интерес, бизнес
интерес. Не може да отиде в държавна институция собственика и да каже „Аз искам да
съм единствения превозвач на територията на Попово“. И вие седите зад него. Има си тук
конкуренция. И това се промени. Как? Сигурно пак не разбрахте. И много неща след три
месеца ще се променят, но вие и аз ще си останем и след изборите март месец. Какво ще
бъде правителството временно или дълготрайно не знам. Но ние ако нямаме решението да
работим за интереса на Попово, никое правителство няма да ни помогне. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на Д-р Веселинов. Мисля че изчерпахме тази тема, тя наистина е много
важна и хубаво да чуят гражданите. Между другото ние тогава обещахме на гражданите
на това обществено обсъждане, което направихме, че ще подновим, ако имаме идея на
ново това, може би е в момента време да инициираме или в някакъв по-късен етап да
инициираме едно такова обществено обсъждане по отношение на идеята, която трябва да
излезе от нас, какво смятаме да правим с тези отпадъци и наистина тогава ще е
необходимо пълно сътрудничество на всички политически сили в общинския съвет, за да
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можем да решим този проблем дълготрайно. Той е не само при нас в нашата община. Той
е национален, мисля че и световен, с отпадъците. Продължаваме нататък.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6. Определяне размера на такса за битови отпадъци за съставните села на Община
Попово за 2021 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания,
младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК Комисия по „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“ – д-р Румен Русев
Д-р Румен Русев – общински съветник
С три гласа ЗА, един Против и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, нашата комисия с три гласа ЗА и два ПРОТИВ
подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
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
Уважаеми колеги, нашата комисия по тази точка шеста с три гласа ЗА и един
Против и нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря, с четири гласа ЗА и един ПРОТИВ предлагаме на вашето вниманието 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
Благодаря, нашата комисия с 3 гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги,
На основание чл.21, ал.2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66,
ал. 1(в редакцията до изм. с ДВ бр.88 от 2017, в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 67 от Закона за
местни данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 01.01.2022
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г.) и чл. 17 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, при спазване на изискванията на
чл. 65-69 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШИ
1.Одобрява цени за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на 1 брой контейнер в
зависимост от честота на обслужване за всяко от съставните села на Община Попово, при
определяне на такса за битови отпадъци според количеството за 2021 година, съгласно
Приложение №1.
2.Определя размера на таксата за битови отпадъци за всяко от съставните села на Община
Попово за 2021 г., както следва:
2.1. за жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
фирми в размер, определен за всяко от съставните села на Община Попово съгласно
Приложение №2, пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти;
2.2. за фирми, декларирали в срок до 30.11.2020 г. вида и броя на съдовете за смет –
според количеството на битовите отпадъци и съществуващата честота на
сметоизвозване, съгласно Приложение №1;
2.3. за нежилищни имоти на фирми в размер, определен за всяко от съставните села на
Община Попово съгласно Приложение №2, пропорционално върху отчетната стойност
на недвижимите имоти.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
И тук има таблица за всяко от съставните села на община Попово, нея няма да я
чета. Имате ли въпроси, предложения по отношение на тази точка? Няма. Добре,
приемаме че сме изчерпали тази тема. Гласуваме ПОИМЕННО:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
-

22
6
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 127
На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 66, ал. 1(в редакцията до изм. с ДВ бр.88 от 2017, в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 67 от
Закона за местни данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила
от 01.01.2022 г.) и чл. 17 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги, при спазване на
изискванията на чл. 65-69 от АПК, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява цени за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на 1 брой контейнер в
зависимост от честота на обслужване за всяко от съставните села на Община Попово, при
определяне на такса за битови отпадъци според количеството за 2021 година, съгласно
Приложение №1.
2.Определя размера на таксата за битови отпадъци за всяко от съставните села на Община
Попово за 2021 г., както следва:
2.1. за жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
фирми в размер, определен за всяко от съставните села на Община Попово съгласно
Приложение №2, пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти;
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2.2. за фирми, декларирали в срок до 30.11.2020 г. вида и броя на съдовете за смет –
според количеството на битовите отпадъци и съществуващата честота на
сметоизвозване, съгласно Приложение №1;
2.3. за нежилищни имоти на фирми в размер, определен за всяко от съставните села на
Община Попово съгласно Приложение №2, пропорционално върху отчетната стойност
на недвижимите имоти.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Анастасов, за отрицателен вот? Добре, заповядайте.
Драгомир Анастасов – общински съветник
Уважаеми г-н председател , уважаеми г-н Кмет, администрация и колеги, аз съм
кратък и ще кажа само няколко неща защо гласувах по няколко точки НЕ и за една
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Това, което се наложи да го правя е не лично, ами е просто последствие
на много неща, които са дошли до тук. А това е основно да си го кажем направо в очите
вдигане на данъците, а тези данъци са в следствие на отпадъците. Ако администрацията в
лицето на г-н Кмета бяха работили по-добре през последните години особено и бяха
сключили по-добри договори и изгодни за общината нямаше да се стигне до тук. Така
мисля аз, а и изказвам мое мнение. Не ГЕРБ са виновни за тази работа, а лично вие гКмете. Това е короната, ама не корона вируса, вашата тежка корона да сте Кмет.
Отговорността е ваша. Сега ние не сме, защото се говори за тази площадка, че ние сме
били виновни за това, да се правят стачки и т.н., ние много добре знаете, че гласувахме ЗА
площадката, то го пише. Ние искахме всичко да е както трябва, ние бяхме против
инсталацията в чертите на града да бъде, разбирате ли? Нека да се знае. Не сме против да
има инсталация, това е бъдещето, много ясно. Ние ще ви помогнем, доколкото можем.
Вие казвате, че ние не сме искали да ви помогнем. Не е вярно. Вие кога сте искали от мен
нещо? Сложете си ръката на сърцето. Искахте едно нещо пред общински съвет, когато
трябваше да се извозват отпадъците в Омуртаг, каквото можех – направих. Това е
положението. Значи не искам да изпадам в подробности, на всички ни е ясно пак
повтарям, ако това не беше станало с отпадъците и да се налага, аз ви разбирам, защото и
ние да сме на ваше място пак същото ще го направим, защото трябва парите от някъде да
дойдат, само че извинявайте, управлението е ваше, вие ги решавате. Вие сте сключвали
договори, може би сте били подведени от някой хора от администрацията, което аз мисля,
че е така, само че това е положението. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Анастасов. Д-р Веселинов, заповядайте за отговор.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Г-н Петров, за какво съм виновен? Че в областта от пет общини имаме най-нисък
промил такса смет ли? За това ли съм виновен? Аз не случайно ви ги прочетох. Като
другите общини трябваше през две години да ги вдигам. Да де, ама ние имахме друга
стратегия и нямаше да харчим тези допълнително тези 600-700 хиляди лева, които сега ще
харчим за такса смет. Какви договори? Като се хванете с тези договори, какви договори
искате? Има обществена поръчка, печели някой и какво да го потупам по рамото и да не
сключа договор и да оставя да не събира никой такса смет, това ли искате? В България
всичко е по правно отношение с договори, когато става въпрос за изпълнение. Какво се
хващате за тези договори? Какво ще променят тези договори? Какво искате от Кмета
през договорите? Не мога да ви разбера. Така и в комисиите сте говорили. Какви
договори? Договора прави детайлите по изпълнение на обществената поръчка, която
някоя фирма е спечелила. Какво в договора е утежнило бюджета на общината, след
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обществената поръчка? Аз съм ги довел? Да, аз се молих да кандидатстват, защото ви
казах никой не иска за такива пари да участва и добре, че се върнаха старата фирма поне
да търси по селата и да събира сметта. Питате за площадката, площадката ви каза инж.
Радева ще действа. Тази площадка си е отговорността охрана вече на фирмата, която е по
сметосъбирането на територията на общината, товаренето по договор си е техен
ангажимент. Фирмата, която гори отпадъците сега не плащаме, нито товаренето на
камионите, нито транспорта, в обществената поръчка всичко това е включено. И по
договор е така. Ние нямаме никакъв ангажимент по договор за допълнителни, както беше
отежняващи тази година дейности. Какво съм преживял с администрацията по това
сметосъбиране, само ние си знаем. Да, виновен съм. Защо не го кажете, че съм виновен че
имаме най-ниска такса смет, защо не си го признаете? Най-ниска такса смет, точка. Какво
демагогстваме, увеличаваме данъците? Десет години ги държим. Извинявайте всички
останали и на мен ми омръзна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, преминаваме нататък. Точка седем.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7. Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяваната
концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2019 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н Георгиев и ако разрешите и по следващата точка осем, понеже е
идентична предлагам да кажа какво е становището на нашата комисия по тези две точки,
т.е. седма и осма точка. С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлагаме да
подкрепим проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Колеги по тази точка седма по отношение плана на кмета проекта за
решение има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 2 т. 2 и с
чл. 132 ал. 2 от Закона за концесиите предлагам Общински съвет – Попово да вземе
следното

РЕШИ
1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2019 г.
Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2019 г.
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Някой жела е ли да каже нещо по тази докладна? Няма желаещи, в такъв случай
преминаваме към гласуване. Гласуването е Явно, който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА:

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
4

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 128

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

РЕШИ
1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2019 г.
Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2019 г.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Попово за 2021
г. - 2027 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Чухме становището на втора комисия. Прочитам проекта за решение по тази точка.
Найден Иванов – общински съветник
Г-н председател, само четвърта комисия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Четвърта комисия имате ли становище по тази точка?
Найден Иванов – общински съветник
Да.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, заповядайте.
Найден Иванов – общински съветник
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С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Иванов. Проекта за решение има следния вид:
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 12
от ЗМСМА, чл. 40 ал. 1 и от Закона за концесиите предлагам Общински съвет –
Попово и във връзка с получено становище от Администрация на министерски
съвет по реда на чл. 41 т.5 буква „в“ от Закона за концесиите да вземе следното :
РЕШЕНИЕ:
1. Приема план за действие за общинските концесии на Община Попово за 2021 г. – 2027
г., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

Приложение 1: План за действие за общинските концесии на Община Попово за
2021 г. – 2027 г.

Имате думата за въпроси, мнения и становища по отношение на докладната. Има ли?
Няма, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е Явно, който е съгласен с
така направеното предложение за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА:

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 129
На основание чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 40 ал.
1 и от Закона за концесиите и във връзка с получено становище от Администрация
на министерски съвет по реда на чл. 41 т.5 буква „в“ от Закона за концесиите,
Общинският съвет

РЕШИ
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1. Приема план за действие за общинските концесии на Община Попово за 2021 г. –
2027 г., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

Приложение 1: План за действие за общинските концесии на Община Попово за
2021 г. – 2027 г.

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Промени в маршрутните разписания от общинската транспортна схема.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
По същия начин бих предложила за точка девет и за следващата, която е за
транспорта с пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение по точка девет и
десет. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Колева. Други комисии нямат становища. Проекта за решение по
точка девет е следния:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8,ал. 4 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, предлагам Общински съвет да вземе
следното:
Р Е Ш Е Н И E:
1. Утвърждава предложените промени в общинската транспортна схема по
маршрутни разписания, съгласно Приложение № 1.
2. Възлага на Кмета на Община Попово, последващите съгласно закона действия.

Тук коментари на тази докладна? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам един въпрос. Надявам се, че има юристи в залата. Точка 2 – Поради явна
фактическа грешка да бъде променено МР №3 Попово-Водица и така нататък, с това нещо
не променяме ли обществената поръчка, която мина преди два, три месеца? Ако
променяме обществената поръчка това значи, че няма как да го правиме, а ние явно я
променяме, защото тук спираме цяла линия, която е била залегната в обществената
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поръчка и сега с наше решение, ние ще опорочим цялата процедура. Можеме ли да
бъркаме в обществената поръчка, която вече е минала, има си сключен договор, има си
превозвач, има си всичко и ние с наше решение трябва да отидеме тогава на нова
обществена поръчка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разбрах въпроса ви г-н Димитров. Юриста, заповядайте.
Пламен Русев – юрист при Община Попово
Не мисля, че в конкретния случай има промяна в обществената поръчка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не разбрахме, още веднъж, не разбрах точни какво.
Пламен Русев – юрист при Община Попово
Не смятам, че има промяна, която да налага промяна в обществената поръчка. Ако
може експерта тук?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дамянов, заповядайте.
Красимир Дамянов – общинска администрация
Закриваме една линия, която се дублира сто на сто в часове на тръгване и
пристигане в Водица, Попово – Водица, поради простата причина, че в същия час от
автогара Попово тръгва автобус за Цар Асен и в същия час, в който пристига и другия
автобус във Водица, пристига и този за Цар Асен. Това е абсолютно техническа грешка,
абсолютна безсмислица е. А освен това противоречи на има едно изисквана на часовия
интервал за общинската транспортна схема това е 15 минути.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дамянов, до колко това не противоречи на възложената обществена поръчка?
Красимир Дамянов – общинска администрация
Според мен не противоречи на обществената поръчка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това с превозвача изкоментирано ли е? Има ли някаква вероятност той да обжалва
или да направи някакви възражения?
Красимир Дамянов – общинска администрация
Те са съгласувани с превозвача. Тези всички промени са съгласувани с превозвача.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря за отговора. Г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Значи аз смятам, че г-н Дамянов пак не е подготвен, защото пак ви казвам, ще
изпаднем в колизия, в която ще се чудиме какво да правиме. Дайте да не вкарваме
общината в това нещо или да я махнеме тази цялата втора точка изобщо да не я гласуваме.
Защото иначе ние нарушаваме и Наредба 2 и чл. 16 и чл. не знам си кой и ред други неща.
Факт ли е, че това нещо е в обществената поръчка? Факт е. Има ли го? Има го. Ние сега с
наше решение го променяме, при минала вече обществена поръчка, спечелил човек, който
извършва дейностите и така нататъка. По-добре да го махнеме това нещо от тука, да си
остане така в обществената поръчка, значи ние можеме да правиме промяна в часова зона
и така нататък, ок правиме го това нещо, но да зачеркнеме при спечелена обществена
поръчка да зачеркнеме цяла линия, която е била в това, някак си ще вкараме общината в
процедури.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
При условие, че това е съгласувано с превозвача, той единствен би трябвало да може
да обжалва обществената поръчка. Поне моето мнение е такова.
Димитър Димитров – общински съветник
Той няма какво да обжалва вече, защото тя обществената поръчка е минала.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Не. Да обжалва нашето решение на базата на това, което е спечелено като
обществена поръчка. Той може да обжалва нашето решение. Единствено превозвача,
защото в негова роля е, той има материален интерес от това. Това е съгласувано с него.
Кой друг би могъл да обжалва това наше решение?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз, доколкото знам е имало двама.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Областния управител. Айде да не стигаме до там.
Димитър Димитров – общински съветник
То де факто е правиме нещо, което е..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Което е практически наложително.
Димитър Димитров – общински съветник
Сега, факт е,че това всичкото което го правиме в часова зона, това е законно.
Независимо, че ние вървим грубо казано по свирката на превозвача сегашния, който е.
Знаеме какво се случва там, знаеме кой работи в тези фирми, ваши служители Д-р
Веселинов и тъй нататък. Това всичкото го знаем, то е публична тайна, тя улицата, който
познава улицата знае и какво става, но тази точка по този начин просто ще опорочиме
всичко и този който е бил, отказалия се, ако отиде да го обжалва това нещо и какво ще
стане?
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Айде да отидем до Съда, нека областния го спре.
Димитър Димитров – общински съветник
Е, ние ще ходим все по съда. Е и за 70 хил. лева ще ходим в Съда за болнична. Тъй
ще ходим за 4 милиона и половина в Съда, тъй загубихме милион и 200 хиляди пешеходна
зона. Само това ли ще правиме?
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Какви 4 милиона и половина г-н Димитров?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така. Има казус. Според г-н Димитров това е нарушение, според юриста не е. Аз
подлагам на гласуване предложението, всеки от вас да прецени по какъв начин ще
гласува. Подлагам на гласуване предложението за решение по тази точка, гласуването е
Явно, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме ЗА:
Димитър Димитров – общински съветник
Да отпадне точка втори ли?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението като цяло. Аз го прочетох като цяло. Вие имахте предложение да
отпадне точка втора, не го формулирахте. Казахте поне да отпадне. Добре, имате ли
предложение да отпадне точка втора? Формулирайте ми предложение, за да го подложа на
гласуване! Добре, предложението на г-н Димитров е да отпадне точка втора от
предложението за решение. Подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров да
отпадне точка втора. Който е съгласен, моля да гласува. Ааа, г-жо Божанова?
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Извинявам се, мълчалива съм тази сесия, което не е много характерно за мен, но вече
реших да се обадя. Закона за обществени поръчки, с който работим вече толкова години
въпреки промените му, дава възможност за промяна на договорите в посока на увеличение
или намаление до 50 процента. След като тук има обективна необходимост това да се
случи, мисля че не е проблем по ЗОП да се, няма нарушение на закона за обществените
поръчки. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
42

Благодаря на г-жа Божанова. Това е още един аргумент по който всеки да прецени по
какъв начин да гласува. Подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров точка
втора от решението да отпадне, който е съгласен, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

3
18
5

Предложението на г-н Димитров не се приема!
И сега подлагам на гласуване отново цялото решение както го прочетох в
първоначалния му вид с точка едно и две. Г-н Димитров, ново предложение ли
имате?
Димитър Димитров – общински съветник
Нали се сещате, че в цялата обществена поръчка този маршрут е включен в общите
километри.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров ние сме вече в процес на гласуване! Мисля че имахте достатъчна
възможност да обясните и всеки да си прецени от колегите.
Димитър Димитров – общински съветник
Ама да, ама ние утре ще плащаме 100 хил. лева сме гласували за губещи линии и за
ред други неща, които пак ще допре до нас ние да ги плащаме. Цялата обществена
поръчка ние я нарушаваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Според г-жа Божанова не я нарушаваме, ваше мнение е, че вие смятате , че я
нарушаваме. Според нея не я нарушаваме, според юриста не я нарушаваме. Кого да
слушаме? Юриста каза, че не в нарушение. Г-жо Божанова?
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Само искам да допълня, след като не се извършват, не се осъществяват, не се
изпълнява тази линия, няма как тези километри да бъдат включени. Следователно няма да
бъде заплатено за тази линия. Следователно тази линия няма да участва в разпределението
на гласуваните субсидии по правилата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, моля изслушвайте се. Достатъчно ви слушахме. Г-н Димитров, нека
да изслушаме, вас ви слушахме, нали? Г-н Димитров, моля ви не влизайте в диалог. Режим
на гласуване. Който е съгласен с предложението като цяло, моля да гласува.
Гласуваме ЗА
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
2
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 130
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 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, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава предложените промени в общинската транспортна схема по маршрутни
разписания, съгласно Приложение № 1.
2. Възлага на Кмета на Община Попово, последващите съгласно закона действия.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред
10. Разрешение за промяна в изпълнението на общинската транспортна схема през
предстоящите Коледни и Новогодишни празници
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това мисля, че се разглежда по комисии, макар и да влезе след председателски съвет.
Има ли някоя комисия становище? Казахте го. Втора комисия има становище, подкрепяте
това предложение за решение. Добре. В други комисии не е разглеждано. Добре.
Уважаеми колеги, Д-р Веселинов желае да направи някои уточнения, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Доста се чудихме с Красимир Дамянов и юристите дали да внесем тази докладна.
Може би след решение на правителството, ако удължи извънредното положение тя е
безпредметна. Аз не знам дали ще го удължат днес или утре, тъй като във връзка с това
извънредно положение тук не е необходимо разрешение от нас, а дава право на превозвача
само да ни уведоми. И въпреки всичко да не гадаем до края дали ще се удължи до края на
Януари или до кой Януари и по тези коледни празници ще важи или няма да важи
извънредното положение, аз ви предлагам да го гласуваме все пак. Но дори и да гласуваме
НЕ, не разрешаваме, ако извънредното положение се удължи и обхване тези празници,
само с едно уведомление до общинската администрация тази редукция, поради липса на
пътнико-поток ще влезе в сила. Изразявам моите съмнения в целесъобразността на
гласуването, във връзка със ситуацията. И все пак да направим така, да я гласуваме в
момент, в който извънредното положение е до 21.12.2020год. Защото това променяне на
разписанието важи след 21-ви. И моята молба е да го гласуваме все пак. Да не се налага
при отмяна на извънредното положение да влизаме в друг казус. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така. Разбрахте аргументите. Някой има ли да каже нещо по точката? Не виждам.
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Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 30-1213-24/08.12.2020г. от „Попово Си Джи
Транс” ЕООД, изпълнител на общинска транспортна схема в Община Попово и предвид
традиционно редуцирания пътникопоток по време на коледните и новогодишни празници
и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 25 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК
предлагам на Общинския съвет да вземе следното:

РЕШИ
1. Разрешава се общинската транспортна схема временно да се изпълнява редуцирано,
както следва:
24.12.2020г. - маршрутните разписания да се изпълняват до обяд;
25.12.2020г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
26.12.2020г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
27.12.2020г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
31.12.2020г. - маршрутните разписания да се изпълняват до обяд;
01.01.2021г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
02.01.2021г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
На 28-30.12.2020г. и от 03.01.2021г. маршрутните разписания да се изпълняват по
обичайната транспортна схема.

2. На основание чл.60 от АПК поради опасност, че може да бъде осуетено или сериозно
затруднено изпълнението на настоящото решение, Общински съвет Попово допуска
предварителното му изпълнение.
Въпроси? Има ли? Коментари? Не виждам, в такъв случай подлагам на гласуване
настоящото предложение за решение. Гласуването е Явно. Който е съгласен, моля да
гласува, гласуваме ЗА:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 131
На основание основание чл- 10+ ал- 1 във връзка с чл- 10+ ал- 0+ т-

14 от ЗМСМА и чл- 5/ от АПК, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Разрешава се общинската транспортна схема временно да се изпълнява редуцирано,
както следва:
24.12.2020г. - маршрутните разписания да се изпълняват до обяд;
25.12.2020г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
26.12.2020г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
27.12.2020г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
31.12.2020г. - маршрутните разписания да се изпълняват до обяд;
01.01.2021г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
02.01.2021г. - маршрутните разписания да не се изпълняват;
На 28-30.12.2020г. и от 03.01.2021г. маршрутните разписания да се изпълняват по
обичайната транспортна схема.

2. На основание чл.60 от АПК поради опасност, че може да бъде осуетено или сериозно
затруднено изпълнението на настоящото решение, Общински съвет Попово допуска
предварителното му изпълнение.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред
11. Увеличаване на числеността на Общинско предприятие “Социално предприятие
за озеленяване и благоустройство”
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря г-н председател, нашата комисия пет гласа ЗА да подкрепим проекта за
решение. Благодаря.
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
Уважаеми присъстващи, становището на нашата комисия с четири гласа ЗА, нула
ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Хасан. Предложението за решение по тази точка има следния вид:

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от
Закон за публичните финанси, предлагам на общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Одобрява, считано от 01.04.2021г., разкриването на 10 работни места за срок от 8
месеца в Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство”
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2.Одобрява, считано от 01.01.2021г., разкриването на 2 работни места в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
3. Одобрява, считано от 01.01.2021г., разкриването на 1 работно място в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
4.Одобрява, считано от 01.01.2021г., Приложение към чл. 5 от Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 1;

Това е предложението за решение. Имате думата за коментар. Има ли коментари по
това предложение? Няма. Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 132
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122,
ал. 2 и ал. 3 от Закон за публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 01.04.2021г., разкриването на 10 работни места за срок от 8
месеца в Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство”
2.Одобрява, считано от 01.01.2021г., разкриването на 2 работни места в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
3. Одобрява, считано от 01.01.2021г., разкриването на 1 работно място в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
4.Одобрява, считано от 01.01.2021г., Приложение към чл. 5 от Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 1;

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред
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12. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили
четиригодишна възраст.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“
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
Благодаря, нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от
ЗМСМА, и § 17 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на ЗПУО да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Община Попово да въведе задължителна предучилищна подготовка за децата,
навършили 4-годишна възраст, в детските заведения на територията си, както и в
подготвителната група на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, считано от
31.12.2020г., учебна 2020/2021 г.

Имате думата. Заповядайте. Има ли коментар? Няма коментар. Добре. В такъв случай
гласуваме.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 133
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от
ЗМСМА, и § 17 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на ЗПУО, Общинският съвет

РЕШИ
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Община Попово да въведе задължителна предучилищна подготовка за децата,
навършили 4-годишна възраст, в детските заведения на територията си, както и в
подготвителната група на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, считано от
31.12.2020г., учебна 2020/2021 г.

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред
13. Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за
предучилищно и училищно образование).
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика” д-р Румен Русев.
Д-р Румен Русев – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
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
Благодаря, нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т . 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО,
предлагам Общински съвет – Попово да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно
образование).
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави приетия по т. 1 Анализ на
Областния управител, в срок до 31.12. 2020 г.

Въпроси, коментари? Няма коментар. Добре. В такъв случай гласуваме.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 134
На основание чл. 21, ал.1, т .23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно
образование).
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави приетия по т. 1 Анализ на
Областния управител, в срок до 31.12. 2020 г.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред
14.Реализиране на услугата по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по
смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Попово и
даване на съгласие за кандидатстване по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г., ОПЕРАЦИЯ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика” д-р Румен Русев.
Д-р Румен Русев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по точката, да го чета ли целия? Няма смисъл. Добре. Основанията
са:
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА и в изпълнение на изискванията за кандидатстване по Оперативна
програма за храни и/или материално подпомагане 2014-2020г., предлагам на
Общински съвет – Попово, ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в
условия на пандемията от COVID-19“ , да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Дава съгласие за разкриване на услугата „Топъл обяд” като местна дейност по смисъла
на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси.
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2.Дава съгласие Община Попово да кандидатства по Оперативна програма за храни и/или
материално подпомагане 2014-2020г., предлагам на Общински съвет – Попово,
ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19“.
3.Упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички необходими действия
за подготвяне и кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или материално
подпомагане 2014-2020г., предлагам на Общински съвет – Попово, ОПЕРАЦИЯ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, както и да
извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящето решение.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на настоящото
решение от деня на приемането му

Въпроси, коментари? Няма коментар. Добре. В такъв случай гласуваме.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 135
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА и в изпълнение на изискванията за кандидатстване по Оперативна
програма за храни и/или материално подпомагане 2014-2020г., ОПЕРАЦИЯ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Дава съгласие за разкриване на услугата „Топъл обяд” като местна дейност по смисъла
на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси.
2.Дава съгласие Община Попово да кандидатства по Оперативна програма за храни и/или
материално подпомагане 2014-2020г., предлагам на Общински съвет – Попово,
ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID19“.
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3.Упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички необходими действия
за подготвяне и кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или материално
подпомагане 2014-2020г., предлагам на Общински съвет – Попово, ОПЕРАЦИЯ
BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, както и да
извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящето решение.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на настоящото
решение от деня на приемането му
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред
15. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – сгради (опорен пункт,
снегорина база) находящи се местност „Калакоч“ на с. Паламарца.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това влезе в последния момент. Не е обсъждано на комисии. Става дума за нещо,
което беше отхвърлено на първи етап от областния управител, поради някакви формални
причини и ние това нещо го възобновяваме като идея, защото там има идея какво да се
прави. Д-р Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на община Попово
Ей тука е мястото на ПП ГЕРБ. Аз знам защо го отхвърли. Айде повлияйте му на
областния управител. Ама нека да го направи неговия замисъл. Ако стане неговия
замисъл, аз знам какво преследва ще вдигнем Попово. Защото знаете ли на кой иска да го
даде?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Айде да не го казваме, според мен.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на община Попово
Няма да го казваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма смисъл.
Така, предложението за решение има следния вид:

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7 от НРПУРОИ, чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
да
направи
искане,
Възлага
на
кмета
на
община
Попово
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово на основание чл.54 от ЗДС върху
имот държавна собственост по АДС 4845/26.11.20г. представляващ:
- Сграда с идентификатор 55213.171.8.1 със ЗП 483 кв.м. с предназначение
(опорен пункт, снегоринна база);
- сграда с идентификатор 55213.171.8.2 със ЗП 26 кв.м. с предназначение (опорен
пункт, снегорина база) и
- сграда с идентификатор 55213.171.8.3 със ЗП 32 кв.м. с предназначение
(компресорно).
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Сградите се намират в Поземлени имоти с идентификатори 55213.171.8 и 55213.171.4 по
кадастрална карта на с. Паламарца, община Попово, местност „Калакоч“ – горска
територия, отдел/подотдел 42/5.

Въпроси? Имаме ли? Нямаме. В такъв случай гласуваме.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува. Гласуването е 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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

-

28
0
0

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 136
На основание основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7 от НРПУРОИ, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМ , Общинският съвет

РЕШИ
Възлага
на
кмета
на
община
Попово
да
направи
искане,
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово на основание чл.54 от ЗДС върху
имот държавна собственост по АДС 4845/26.11.20г. представляващ:
- Сграда с идентификатор 55213.171.8.1 със ЗП 483 кв.м. с предназначение
(опорен пункт, снегоринна база);
- сграда с идентификатор 55213.171.8.2 със ЗП 26 кв.м. с предназначение (опорен
пункт, снегорина база) и
- сграда с идентификатор 55213.171.8.3 със ЗП 32 кв.м. с предназначение
(компресорно).
Сградите се намират в Поземлени имоти с идентификатори 55213.171.8 и 55213.171.4 по
кадастрална карта на с. Паламарца, община Попово, местност „Калакоч“ – горска
територия, отдел/подотдел 42/5.
16.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика” д-р Румен Русев.
Д-р Румен Русев – общински съветник
На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1.ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА МАРИНОВА
2.ВЕЖДЕТ АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
3.ДИМИТРИНКА СЛАВКОВА РУСЕВА
4.АЙШЕ АШИМОВА СЮЛЕЙМАНОВА
5.АШИМЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
6.КРЪСТИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
7.СЕМО ЙОСИФОВ ЙОРДАНОВ
8.ЛАЗАР СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ
9.ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕЛИМОВА
10.ПЕТЪР ИВАНОВ ГАНЕВ
-

150лв.
150лв.
100лв.
50лв.
150лв.
50лв.
200лв.
200лв.
80лв.
100лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.АЙШЕ ИСУФОВА ВЕЛИЕВА
2.НЕДЖИБЕ АЛИЛОВА ЕНДЯКОВА
3.ИВАН ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ
54

4.НАДКА СТЕФАНОВА МИХОВА
5.ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ
6.МУСТАФА ИБРЯМОВ МУСТАФОВ
7.МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
8.БОЙКА ОРЛИНОВА АНГЕЛОВА
9.АШИМ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
ІІІ. За доуточняване:
1.РУСИ СТЕФАНОВ РУСЕВ
2.МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
3.НИКОЛИНКА ЯКИМОВА ДИМИТРОВА
І
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Русев. Колеги, зачитам 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.

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1.ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА МАРИНОВА
2.ВЕЖДЕТ АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
3.ДИМИТРИНКА СЛАВКОВА РУСЕВА
4.АЙШЕ АШИМОВА СЮЛЕЙМАНОВА
5.АШИМЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
6.КРЪСТИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
7.СЕМО ЙОСИФОВ ЙОРДАНОВ
8.ЛАЗАР СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ
9.ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕЛИМОВА
10.ПЕТЪР ИВАНОВ ГАНЕВ
-

150лв.
150лв.
100лв.
50лв.
150лв.
50лв.
200лв.
200лв.
80лв.
100лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.АЙШЕ ИСУФОВА ВЕЛИЕВА
2.НЕДЖИБЕ АЛИЛОВА ЕНДЯКОВА
3.ИВАН ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ
4.НАДКА СТЕФАНОВА МИХОВА
5.ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ
6.МУСТАФА ИБРЯМОВ МУСТАФОВ
7.МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
8.БОЙКА ОРЛИНОВА АНГЕЛОВА
9.АШИМ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
ІІІ. За доуточняване:
1.РУСИ СТЕФАНОВ РУСЕВ
2.МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
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3.НИКОЛИНКА ЯКИМОВА ДИМИТРОВА
Няма остатък, разпределени са всички суми. Всичко, което беше по бюджет се е
разпределило.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 137
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.ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА МАРИНОВА
2.ВЕЖДЕТ АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
3.ДИМИТРИНКА СЛАВКОВА РУСЕВА
4.АЙШЕ АШИМОВА СЮЛЕЙМАНОВА
5.АШИМЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
6.КРЪСТИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
7.СЕМО ЙОСИФОВ ЙОРДАНОВ
8.ЛАЗАР СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ
9.ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕЛИМОВА
10.ПЕТЪР ИВАНОВ ГАНЕВ
-

150лв.
150лв.
100лв.
50лв.
150лв.
50лв.
200лв.
200лв.
80лв.
100лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.АЙШЕ ИСУФОВА ВЕЛИЕВА
2.НЕДЖИБЕ АЛИЛОВА ЕНДЯКОВА
3.ИВАН ЕВГЕНИЕВ ЙОРДАНОВ
4.НАДКА СТЕФАНОВА МИХОВА
5.ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ЕВТИМОВ
6.МУСТАФА ИБРЯМОВ МУСТАФОВ
7.МАРИЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
8.БОЙКА ОРЛИНОВА АНГЕЛОВА
9.АШИМ ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ
ІІІ. За доуточняване:
1.РУСИ СТЕФАНОВ РУСЕВ
2.МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
3.НИКОЛИНКА ЯКИМОВА ДИМИТРОВА
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Преминаваме към работа по седемнадесетата точка от Дневния ред.
17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма постъпили писмени питания. Г-н Анастасов ще питате ли? Не! В такъв
случай преди да закрия четиринадесетото заседание на ОбС – Попово бих искал да
пожелая на всички вас, на администрацията, на всички ваши семейства Весели
Новогодишни и Коледни празници. Бъдете здрави и дано изпратим 2020 год. и следващата
20201-ва бъде по-здрава, по-успешна и по-хубава най-вече, защото при мен 2020 год. не
беше такава, дано следващата да бъде по-добра. Да бъдем оптимисти. Весели празници!
Закривам четиринадесетото заседание на ОбС Попово! Благодаря Ви.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЛНИЧЕН
/ Румен Кьосев /

Протоколист Мл. Експерт ОбС:

................................................
/ С. Георгиева /
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