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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 29
Днес 19.12.2013 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 14.00 часа.
На заседанието присъстват 25 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения. Откривам двадесет и деветото, последно за тази година заседание на
ОбС Попово.
Писмени уведомления за отсъствие от заседанието са постъпили от общинските
съветници Валентин Русчев и Нурхан Нуриев, а Бехти Бейтулов е в болнични.
На заседанието присъстват зам. кметовете на Община Попово инж. Милена
Божанова и полк. Трифон Трифонов, служители от общинската администрация,
журналисти.
Преди да започнем разглеждането на дневния ред има постъпило желание за
декларация на групата съветници от БСП. Давам думата на Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми госпожо и
господин заместник кметове,
На 19 декември 1943 година в село Ястребино пристига втора картечна рота на 19-ти
пехотен полк от гр. Шумен. Войниците безмилостно разстрелват 18 души, от които 6
невръстни деца. Днес в Ястребино има малък музей на жертвите. Стари снимки са запазили
ликовете на 5 от децата – Димитринка, Надежда, Иван и близначките Ценка и Цветанка.
Шестото дете, Стойне, който е само на 7 години все още е нямал снимка. Човешкия живот е
най-висша ценност и никаква идеология не може да оправдае насилственото му отнемане. А
убийството на деца е най-жестокото и нечовешко престъпление. За това се обръщам към
вас, за да прозвучи и в ефир – трябва да помним !!! Не за да обвиняваме или отмъщаваме, а
за да не допускаме никога повече проливането на невинна кръв. Но за да се научим да
живеем без омраза, трябва да помним и почитаме жертвите и да не забравяме уроците на
историята. Трябва да превърнем част от българските традиции в европейски принципи за
единност и многообразие. За това се обръщам към вас да почетем паметта на шестте
ястребинчета с едноминутно мълчание и ставане на крака.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 18
точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от Кмета на Общината :

Относно: Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
„Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”.
Предлагам тя да влезе като точка 16 от Дневния ред. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно:
за град Попово, кварталите Невски и Сеячи и за 34 села в Община Попово за 2014
година, съгласно Закона за местни данъци и такси.
2. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за град Попово и кварталите
Невски и Сеячи, съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата на
Общински съвет Попово за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги.
3. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за съставните села на Община
Попово, съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата на Общински съвет
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Попово.
5. Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
6. Частично освобождаване на училищата на територията на община Попово и Дом за
деца лишени от родителска грижа гр. Попово от заплащане на такса битови отпадъци
за 2014 година.
7. Освобождаване на действащите целодневни детски градини на територията на
община Попово от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година.
8. Освобождаване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД
от заплащане на такса за битови отпадъци за 2014 година.
9. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2013 до 30.09.2013 година.
10. Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект “Разработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово", одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Договор №
BG161PO001/5-03/2013/003.
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11. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – поземлен имот с идентификатор
№ 57649.63.14 по кадастрална карта на гр. Попово.
12. Удължаване срока на ползване на временен безлихвен заем за финансиране на
разходи до възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС.
13. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013
година.
14. Приемане на 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.
15. Отчет за дейността на Комисията за обществен ред, сигурност и граждански права
гр. Попово, за периода от 01.01.2013 г. до 01.12.2013 година.
16. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Стратегията
за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”.
17. Предложение за приемане на „Наредба за организация на движението в
урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и
прилежащите им вътрешно – квартални пространства”.
18. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

25
0
0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно:
за град Попово, кварталите Невски и Сеячи и за 34 села в Община Попово за 2014
година, съгласно Закона за местни данъци и такси.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
ПК проведе редовно заседание на 17 декември от 12 часа Участие взеха служители
на общината. С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия направи два опита да проведе заседание – вчера и днес. Поради
липса на кворум комисията не успя да проведе заседание. Съжаляваме, защото точките в
дневния ред касаят доста нашата комисия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по първа точка:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от Закона за местни
данъци и такси, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване,
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на
територията на Община Попово за 2014 година, съгласно Приложение 1.
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на решението по докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров

ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-

16
0
9

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 367
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от Закона за местни
данъци и такси, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване,
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на
територията на Община Попово за 2014 година, съгласно Приложение 1.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за град Попово и кварталите
Невски и Сеячи, съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата на
Общински съвет Попово за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Поради постъпили промени в нормативната уредба, с които таксата за тон отпадък,
която се прави като отчисления по Наредбата от 35 ще бъде намалена на 22 лева и поради
тези причини втора и трета точка ги оттегляме и няма да има увеличение на такса битови
отпадъци
3. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за съставните села на Община
Попово, съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата на Общински съвет
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тъй като вносителя оттегля двете докладни. Няма да има промяна в таксата за битови
отпадъци Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение с мотивите, които са
приложени към докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона
за местни данъци и такси, във връзка с приетия Закон за допълнение на Закона за
местните данъци и такси (ДВ, бр. 61 от 09.07.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) и Закон за
изменение и допълнение на ЗМДТ (ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), с
оглед разяснение по чл.4, ал.6 от ЗМДТ на Националната агенция за приходите № 0800-9 от 17.05.2012 г. относно определяне на данък по чл.47 от ЗМДТ, както и
увеличаване на собствените приходи на общината за обезпечаване нарастналите
разходни пера, Общинският съвет

РЕШИ
1. В чл.7 от Раздел І Данък върху недвижимите имоти към Глава втора Местни данъци се
създава нова ал.4, със следното съдържание:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително.”
2. В чл.15 числото „1.7” се заменя с „2”.
3. В чл.35, ал.1, буква „в” числото „0.8” се заменя с „4”.
4. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
4.1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро
3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният по чл.55 данък за съответната
година се заплаща с намаление 40 на сто.”
4.2. Създава се нова ал.2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи
на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а
за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6”- с 60 на сто намаление, от определения по чл.55,
ал.1 и ал.3 данък.”
4.3. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” - с 50
на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 данък.”
4.4. Досегашната ал.3 става ал.4.
4.5. Създава се ал.5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се
удостоверяват чрез представяне на един от следните документи, от който е видно
съответствието на превозното средство с определената от производитея екологична
категория: свидетелство за регистрация част І с отбелязана екологична категория,
сертификат, издаден от завода-производител, придружен с лицензиран превод на български
език или удостоверение, издадено от представителство на производителя за България.”
5. Предлаганите изменения влизат в сила от 01.01.2014 г.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Стефан Иванов – общински съветник
Искам да попитам само понеже я няма цялата наредба пред мен за точка 2 и точка 3,
чл. 15 числото 1.7 се заменя с 2 за какъв данък става дума и чл. 35 ар.1 буква „в” числото 0.8
се заменя чак с 4.
Олга Илиева – директор на дирекция МДТ
По точка 2 от докладната става въпрос за данък недвижими имоти, а по точка 3 става
въпрос за данък придобиване на имущество по давност. Това са измененията, които
предлагаме. Едното е във връзка с това, което господин Председателя прочете по-нагоре в
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докладната разяснения на НАП, която казва, че при придобиване на имущество и
ограничени вещни права по давност трябва да се определя размер, който да бъде в
границите, на този който е подарения на лица извън посочените по точка 1 от чл. 47 от
Закона, където са братя, сестри и техните деца. Затова правим и тази промяна.
Николай Черкезов – общински съветник
Един въпрос не по съществото на текста, а практичен – кога собствениците на
автомобили трябва да подават тези документи удостоверяващи екологичните категории на
автомобила за да ползват съответните намаления?
Олга Илиева – директор на дирекция МДТ
В конкретиката при закупуване на автомобил или придобиване на автомобил по
наследство има различни срокове. При закупуването срока е двумесечен, като в момента в
който се декларира дали чрез покупка или чрез наследство, където срока е шестмесечен
трябва да бъдат представени тези документи, за да може да се ползва съответното
намаление. А за вече заварените, които са били декларирани преди това в Закона за
изменение и допълнение, който беше приет сега на 22 ноември е предвидено до 31 януари
пътна полиция към МВР да ни подаде списък с автомобили, при които да се вижда
екологичната категория, ако при регистрацията там е била посочена такава.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма други въпроси.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев

ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

16
0
9

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 368
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона
за местни данъци и такси, във връзка с приетия Закон за допълнение на Закона за
местните данъци и такси (ДВ, бр. 61 от 09.07.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) и Закон за
изменение и допълнение на ЗМДТ (ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), с
оглед разяснение по чл.4, ал.6 от ЗМДТ на Националната агенция за приходите № 0800-9 от 17.05.2012 г. относно определяне на данък по чл.47 от ЗМДТ, както и
увеличаване на собствените приходи на общината за обезпечаване нарастналите
разходни пера, Общинският съвет

РЕШИ
1. В чл.7 от Раздел І Данък върху недвижимите имоти към Глава втора Местни данъци
се създава нова ал.4, със следното съдържание:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително.”
2. В чл.15 числото „1.7” се заменя с „2”.
3. В чл.35, ал.1, буква „в” числото „0.8” се заменя с „4”.
4. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
a. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро
3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният по чл.55 данък за съответната
година се заплаща с намаление 40 на сто.”
b. Създава се нова ал.2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи
на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а
за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6”- с 60 на сто намаление, от определения по чл.55,
ал.1 и ал.3 данък.”
c. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” - с 50
на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 данък.”
d. Досегашната ал.3 става ал.4.
e. Създава се ал.5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се
удостоверяват чрез представяне на един от следните документи, от който е видно
съответствието на превозното средство с определената от производитея екологична
категория: свидетелство за регистрация част І с отбелязана екологична категория,
сертификат, издаден от завода-производител, придружен с лицензиран превод на български
език или удостоверение, издадено от представителство на производителя за България.”
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5. Предлаганите изменения влизат в сила от 01.01.2014 г.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с оглед приетия Закон за
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси(ДВ, бр.101 от 22.11.2013 г.)
и във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, с цел ползване на поблагоприятна за юридическите лица на територията на Община Попово основа за облагане с
такса битови отпадъци, Общинският съвет

РЕШИ
1.
В чл.7, ал.2 от Раздел І „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги”,
Глава първа „Общи положения” се създава изречение второ:
„В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по
предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”

2. Допълва Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата на Общински съвет гр.
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с нов §12:
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§12 За 2014 г. 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“.
Имате ли въпроси по отношение на докладната записка ? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване по точка 5 от Дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
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
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 369
На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с оглед приетия Закон за
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси(ДВ, бр.101 от 22.11.2013 г.)
и във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, с цел ползване на поблагоприятна за юридическите лица на територията на Община Попово основа за облагане с
такса битови отпадъци, Общинският съвет

РЕШИ
1.
В чл.7, ал.2 от Раздел І „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги”,
Глава първа „Общи положения” се създава изречение второ:
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„В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по
предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.”
2. Допълва Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с нов §12:
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§12 За 2014 г. 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“.

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Частично освобождаване на училищата на територията на община Попово и Дом за
деца лишени от родителска грижа гр. Попово от заплащане на такса битови отпадъци
за 2014 година.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Предлагам становищата на комисиите да бъдат за следващите три почти единтични
точки.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинко имущество, общински
предпри
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя докладните записки.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. В действителност
правим уточнение, че по първата докладна освобождаването е частично, а по втората и
третата е цялостно освобождаване от такса за битови отпадъци за 2014 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
На заседанието, което проведе комисията вчера давам становище за двете точки 6 и 7
– с четири гласа ЗА подкрепяме проектите за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Ние имаме становище само по точка 8. С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за
решение.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за
местни данъци и такси и чл. 9, ал.1 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с оглед
постъпили молби от директорите на държавните и общински училища в община
Попово и Дома за деца лишени от родителска грижа гр. Попово, за тежестта на такса
битови отпадъци по отношение на ограничените им бюджети , Общинският съвет

РЕШИ
1.Освобождават се частично – 50% от заплащане на такса за битови отпадъци за
2014г. следните институции:
• ОУ „Свети Климент Охридски“ - гр. Попово – за двете учебни сгради;
• Гимназия „Христо Ботев“ - гр. Попово;
• ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Попово;
• ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Попово;
• ПГСС „Никола Пушкаров” – гр. Попово;
• ПГТЛП гр. Попово;
• ОУ „Отец Паисий” с. Водица;
• Оу „Св. Св. Кирил и Методий” с.Зараево;
• ОУ „Л. Каравелов” с. Кардам;
• ОУ „Хр. Ботев” с. Ломци;
• ОУ „Хр. Ботев” с. Садина;
• ОУ „А. Сташимиров” с.Светлен;
• ОУ „В. Левски” с. Славяново;
Дом за деца лишени от родителска грижа - гр. Попово
Имате ли въпроси по докладната записка?. Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 370
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за
местни данъци и такси и чл. 9, ал.1 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с оглед
постъпили молби от директорите на държавните и общински училища в община
Попово и Дома за деца лишени от родителска грижа гр. Попово, за тежестта на такса
битови отпадъци по отношение на ограничените им бюджети , Общинският съвет
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РЕШИ
1. Освобождават се частично – 50% от заплащане на такса за битови отпадъци за
2014г. следните институции:
• ОУ „Свети Климент Охридски“ - гр. Попово – за двете учебни сгради;
• Гимназия „Христо Ботев“ - гр. Попово;
• ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Попово;
• ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Попово;
• ПГСС „Никола Пушкаров” – гр. Попово;
• ПГТЛП гр. Попово;
• ОУ „Отец Паисий” с. Водица;
• Оу „Св. Св. Кирил и Методий” с.Зараево;
• ОУ „Л. Каравелов” с. Кардам;
• ОУ „Хр. Ботев” с. Ломци;
• ОУ „Хр. Ботев” с. Садина;
• ОУ „А. Сташимиров” с.Светлен;
• ОУ „В. Левски” с. Славяново;
Дом за деца лишени от родителска грижа - гр. Попово
Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Освобождаване на действащите целодневни детски градини на територията на
община Попово от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година.
Чухме становищата на комисиите.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за
местни данъци и такси и чл. 9, ал.1 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с оглед осигуряване
на повече средства за реалната издръжка на децата в целодневните детски градини,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Освобождават се изцяло от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 г.
действащите целодневни детски градини на територията на община Попово за
използвания от тях сграден фонд, както следва:
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово;
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово филиал кв. Сеячи;
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово група с. Зараево;
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово група с. Дриново;
• ЦДГ №2 „Пролет” гр. Попово;
• ЦДГ №2 „Пролет” гр. Попово група с. Глогинка;
• ЦДГ №2 „Пролет” гр. Попово група с. Кардам;
• ЦДГ №3 „Лястовичка” гр. Попово;
• ЦДГ №4 „Славейче” гр. Попово;
• ЦДГ №4 „Славейче” гр. Попово група с. Ковачевец;
• ЦДГ №4 „Славейче” гр. Попово група с. Водица;
• ОДЗ №5 „Слънце” гр. Попово;
• ОДЗ №5 „Слънце” гр. Попово група с. Славяново;
• ОДЗ №5 „Слънце” гр. Попово група с. Медовина;
• ЦДГ №6 „Здравец” гр. Попово;
• ЦДГ №6 „Здравец” гр. Попово група с. Тръстика;
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•

ЦДГ №6 „Здравец” гр. Попово група с. Светлен.

Имате думата за въпроси. Няма желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 371
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за
местни данъци и такси и чл. 9, ал.1 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с оглед осигуряване
на повече средства за реалната издръжка на децата в целодневните детски градини,
Общинският съвет

РЕШИ
2. Освобождават се изцяло от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 г.
действащите целодневни детски градини на територията на община Попово за
използвания от тях сграден фонд, както следва:
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово;
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово филиал кв. Сеячи;
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово група с. Зараево;
• ЦДГ №1 „Люляче” гр. Попово група с. Дриново;
• ЦДГ №2 „Пролет” гр. Попово;
• ЦДГ №2 „Пролет” гр. Попово група с. Глогинка;
• ЦДГ №2 „Пролет” гр. Попово група с. Кардам;
• ЦДГ №3 „Лястовичка” гр. Попово;
• ЦДГ №4 „Славейче” гр. Попово;
• ЦДГ №4 „Славейче” гр. Попово група с. Ковачевец;
• ЦДГ №4 „Славейче” гр. Попово група с. Водица;
• ОДЗ №5 „Слънце” гр. Попово;
• ОДЗ №5 „Слънце” гр. Попово група с. Славяново;
• ОДЗ №5 „Слънце” гр. Попово група с. Медовина;
• ЦДГ №6 „Здравец” гр. Попово;
• ЦДГ №6 „Здравец” гр. Попово група с. Тръстика;
• ЦДГ №6 „Здравец” гр. Попово група с. Светлен.
Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Освобождаване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД
от заплащане на такса за битови отпадъци за 2014 година.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
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Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за
местни данъци и такси и чл. 9, ал.1 от Наредбата на общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с оглед
постъпила докладна записка от управителя на „МБАЛ-Попово” ЕООД за наличие на
финансови затруднения и невъзможността на лечебното заведение да обслужва
задълженията си към доставчици , Общинският съвет

РЕШИ
Освобождава се изцяло от заплащане на такса за битови отпадъци за 2014 г.
„Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 372
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за
местни данъци и такси и чл. 9, ал.1 от Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с оглед
постъпила докладна записка от управителя на „МБАЛ - Попово” ЕООД за наличие на
финансови затруднения и невъзможността на лечебното заведение да обслужва
задълженията си към доставчици , Общинският съвет

РЕШИ
Освобождава се изцяло от заплащане на такса за битови отпадъци за 2014 г.
„Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2013 до 30.09.2013 година.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15, ал.
1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет
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РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово
за периода 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г., в размер на 1458.12 лв. за командировки в
страната и чужбина.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи.
Който е съгласен с така прочетения проект за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 373
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15, ал.
1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово
за периода 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г., в размер на 1458.12 лв. за командировки в
страната и чужбина.
Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект “Разработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово", одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Договор №
BG161PO001/5-03/2013/003.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и на
основание чл. 13.4 от Общи условия към договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Общинският съвет

РЕШИ
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1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие
, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна Дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 66 500 лв. /шейсет и шест хиляди и
петстотин лева/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като
обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект “
Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово " по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор №
BG161PO001/5-03/2013/003 .
Има ли въпроси? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 374
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и на
основание чл. 13.4 от Общи условия към договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие
, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна Дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 66 500 лв. /шейсет и шест хиляди и
петстотин лева/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като
обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект “
Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово " по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор №
BG161PO001/5-03/2013/003 .
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – поземлен имот с идентификатор
№ 57649.63.14 по кадастрална карта на гр. Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение. Само в частта където са основанията добавяме чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 6 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме съответните действия
чрез Областен управител на Област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне на право на собственост на Община Попово върху имот държавна собственост
- поземлен имот с идентификатор № 57649.63.14 по кадастрална карта на гр. Попово с площ
12 907.63 кв.м.
Има ли въпроси? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
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Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
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
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 375
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 6 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме съответните действия
чрез Областен управител на Област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне на право на собственост на Община Попово върху имот държавна собственост
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- поземлен имот с идентификатор № 57649.63.14 по кадастрална карта на гр.Попово с площ
12 907.63 кв.м.
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Удължаване срока на ползване на временен безлихвен заем за финансиране на
разходи до възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от ЕС.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, във връзка с т. 20 и т. 21 от ДДС №
07/04.04.2008 г. на Министерството на финансите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за удължаване на срока на ползване на временния безлихвен заем за
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет”, Програма за развитие на
селските райони 2007-2013 г. и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /20072013/, съфинансирани от ЕС от бюджета на Община Попово в размер до 2 020 000 лева до
31.12.2014 година.

Има ли въпроси?
Тодор Тодоров – общински съветник
Понеже тази точка влезе малко по-късно, аз лично желая г-жа Божанова да направи
допълнително пояснение по нея.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, съгласно изброеното и ДДС, и
нормативни основания имаме право от общинския бюджет да ползваме безлихвен заем за
финансиране разходи по Оперативните програми до тяхното възстановяване. И поради
факта, че част от средствата не са възстановени, ние не можем обратно в бюджета да върнем
ползвания безлихвен заем и затова предлагаме на вашето внимание това решение, този
безлихвен заем да бъде удължен до 2014 година като в процеса на възстановяване на
средствата от Оперативните програми ние периодично, текущо ги възстановяваме в бюджета
на общината. А освен това от 2014 година с влизането в сила на новия Закон за публични
финанси още при приемането на бюджета отделно ще бъде приета и план-сметката за
извънбюджетните средства по оперативните програми и програмите за развитие на селските
райони и там също ще видите стойността и движението на средствата и регулярно отделно
тази сметка ще бъде предоставена на вашето внимание и като отчет при отчитане и на
бюджета.
Тодор Тодоров – общински съветник
Нещо би ли се променило, ако имаме санкции и не бъдат напълно издължени
средствата за които говорим от ОП.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Ако има наложена финансова корекция, по друг начин се отчитат средствата, не като
безлихвен заем, те си остават директно за сметка на бюджета.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ясна ли е технологията на безлихвения заем и има ли други въпроси? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
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Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
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
-
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 376
На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА, във връзка с т. 20 и т. 21 от ДДС №
07/04.04.2008 г. на Министерството на финансите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за удължаване на срока на ползване на временния безлихвен заем за
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет”, Програма за развитие на
селските райони 2007-2013 г. и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-
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2013/, съфинансирани от ЕС от бюджета на Община Попово в размер до 2 020 000 лева до
31.12.2014 година.

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
13. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013
година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ПК подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепихме предложения материал и си запазихме правото, тъй като
не бяхме добре запознати с материала всеки да гласува както реши.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия и по петте точки на проекта за решение гласува с три гласа ЗА и два
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия с два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не можа да изрази
становище по докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, ще зачета проекта за решение и след това ще дам думата за въпроси.
На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл.
21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава уточнения годишен план на бюджета по приходната част за 2013
година съгласно Приложение № 1.
2. Утвърждава уточнения годишен план на бюджета по разходната част, по функции и
дейности за 2013 година съгласно Приложение № 2.
3. Приема окончателната инвестиционна програма за 2013 година, съгласно
Приложение № 3.
4. Приема актуализираната план – сметка на извънбюджетните приходи и разходи за
2013 година.
5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.

Има ли въпроси? Госпожа Божанова се е подготвила. Няма въпроси?
Преминаваме към гласуване.
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Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 377
На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл.
21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Утвърждава уточнения годишен план на бюджета по приходната част за 2013 година
съгласно Приложение № 1.
2.Утвърждава уточнения годишен план на бюджета по разходната част, по функции и
дейности за 2013 година съгласно Приложение № 2.
3. Приема окончателната инвестиционна програма за 2013 година, съгласно
Приложение № 3.
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4. Приема актуализираната план – сметка на извънбюджетните приходи и разходи за
2013 година.
5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Приемане на 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.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА ПК подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепихме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласаа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя докладната
записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Единодушно с четири гласа ЗА ПК подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, ще зачета проекта за решение и след това ще дам думата за въпроси.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82 ал. 1 от Закона за публичните
финанси, 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
1. Приема 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, която влиза в сила от
01.01.2014 г.. Наредбата се публикува в местния вестник.
2. Отменя Наредба на Общински съвет Попово за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 7 по Протокол № 12 от
22.06.2004 г., изменена с Решение № 455 по Протокол № 34 от 30.04.2010 г. и
Решение № 143 по Протокол № 12 от 31.07.2012 г., считано от 01.01.2014 година.

Преминаваме към гласуване.
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Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
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
-
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82 ал. 1 от Закона за публичните
финанси, 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
1. Приема 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, която влиза в сила от
01.01.2014 г.. Наредбата се публикува в местния вестник.
2. Отменя Наредба на Общински съвет Попово за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 7 по Протокол № 12 от
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22.06.2004 г., изменена с Решение № 455 по Протокол № 34 от 30.04.2010 г. и
Решение № 143 по Протокол № 12 от 31.07.2012 г., считано от 01.01.2014 година.

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
15. Отчет за дейността на Комисията за обществен ред, сигурност и граждански права
гр. Попово, за периода от 01.01.2013 г. до 01.12.2013 година.
Вносител: общинския съветник Иван Неделчев – председател на Местна комисия за
обществен ред, сигурност и граждански права.
Тук становища на комисии няма. Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 24 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация , Общинският съвет

РЕШИ
Приема Годишен отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред, сигурност
и граждански права за периода от 01.01.2013 до 01.12.2013 година.

Имате думата за въпроси. Господин Неделчев е на разположение да отговаря. Няма
желаещи. Преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 379
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 24 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация , Общинският съвет

РЕШИ
Приема Годишен отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред, сигурност
и граждански права за периода от 01.01.2013 до 01.12.2013 година.

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Стратегията
за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Това е допълнителната докладна, искате ли да дадем думата на г-жа Радева за
разяснение.
Магдалена Радева – общински съветник
Знаете, че от 2012 г. е възможно кандидатстването на проекти по Стратегията за
местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”. В момента ДФ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ” усилено работи и одобрява проекти и във връзка с прилагането на
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референтни цени от страна на фонда имаме остатък от средства по тази Мярка 322, където е
възможно да бъдат финансирани детски площадки и в тази връзка е и тази докладна
записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Радева. Оказва се, че има едни пари, които могат да бъдат вложени
в изграждане на детски площадки в гр. Попово и ще бъде престъпление, ако не го направим.
Има ли въпроси по отношение на докладната ?
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл.17, ал.1,т.2 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна
инициативна група – Попово”, за финансиране на проект: „Привеждане в съответствие с
изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД на детска площадка в
района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” и детска площадка на ул.
„Каломенска”, кв. 20, гр. Попово” на обща стойност до 60 000 лв.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на
Община Попово 2007-2013”.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
-
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл.17, ал.1,т.2 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна
инициативна група – Попово”, за финансиране на проект: „Привеждане в съответствие с
изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД на детска площадка в
района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” и детска площадка на ул.
„Каломенска”, кв. 20, гр. Попово” на обща стойност до 60 000 лв.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на
Община Попово 2007-2013”.
Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Предложение за приемане на „Наредба за организация на движението в
урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и
прилежащите им вътрешно – квартални пространства”.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Както знаете на няколко поредни заседания тази Наредба беше обсъждана, доста
интензивно на последното. Имаше направени конкретни забележки и в понеделник
Временната комисия заседава, има конкретни предложения по отношение на Наредбата,
които са ви раздадени. Давам думата на председателя на Временната комисия г-н Черкезов
да направи разяснения.
Николай Черкезов – общински съветник
Благодаря господин Председател. На последното заседание разглеждахме Проекта за
Наредба с измененията, които предлагаше комисията. Останаха три момента, в които имаше
дебати в зала. Само те са променени със съответните членове са изписани и материалите
пред вас дават само промените и как става члена засягащ съответната дейност.
Става въпрос за ремонтните и аварийно възстановителните работи по уличните
платна – накратко комисията предлага да се изисква гаранционна сума в размер на 200 % от
сумата за възстановяване в първоначален вид на платната и тротоарите при определен
максимален срок за възстановяване 1 месец. Като новите алинея 7 и 8 са за при изтичане на
срока за възстановяване и неизпълнение на задълженията гаранционната сума автоматично
да премине към общинския бюджет и разходите за възстановяване да са за сметка на
общината и гаранция за извършените възстановителни дейности за 12 месеца.
Другия момент е определяне на зоните за кратковременно платено паркиране.
Следващите членове от 32 до 39 засягат темата като основните промени са в зоните – ще ги
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зачета – определя зони за кратковременно платено паркиране в определени часове на
денонощието в Зона А – ЦГЧ както следва – началото на пешеходната зона бул. „България”
до пресечката с ул. „Цар Крум” – в момента където е паркинга, по ул. „Ал. Стамболийски”
от пресечката с „Кирил и Методий” до бул. „България”, бул. „България” – локалното платно
от „Ал. Стамболийски” до „29-ти юни”, ул. „Сергей Румянцев” от „България” до „Цар
Освободител”. Паркирането на пътни превозни средства се извършва след заплащане на
такса. Таксата за паркиране – тук постъпи в последния момент едно предложение да бъде 1
лев за всеки започнат един час. Кратковременното паркиране А е позволено в работни дни
от 8 до 18 часа. Всъщност предложението за събота и празнични дни да отпадне. Като
автомобилите със специален режим и на хората с увреждания не заплащат такси.
И третия момент е принудителното преместване на автомобили при неправилно
паркиране като добавката – автомобилите, които пречат на почистването на снега също да
бъдат принудително премествани. Предложението е – пътните превозни средства, които не
са в нарушение на правилата за паркиране, но пречат за снегопочистване също да могат да
бъдат отстранени по нареждане на длъжностните лица или МВР, като при освобождаването
на тези средства да не се заплащат глоби и разходи.
Това е от комисията.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, аз виждам че комисията е работила и точно в тези конфликтни точки, където
миналия път останаха за изясняване. Мисля си, че доста добре са ги изчистили. Има
промяна в начина на организацията на движението. Това е съгласувано и с полицията и с
главния архитект. Ако имате въпроси, заповядайте за да можем да приемем тази Наредба и
сега е най-подходящия момент да влезе в сила от 2014 г. Има ли въпроси?
Веселин Несторов – общински съветник
Уважаеми господин Председател, аз имам един въпрос към г-н Черкезов. На
комисията обсъждахме доста разгорещено дебата, защо трябва да дадем толкова дълъг срок
на ВиК от един месец да възстановят пътното платно. Ние искахме срока да бъде не подълъг от 3 дни. Колкото и да ви се струва смешно – в държави с преобладаващо ниско
интелигентно население този срок може да бъде един месец, или два или една година, но в
държава от Европейския съюз е изключително непонятно защо срока трябва да бъде 1
месец. Всички знаем, или поне тези които са напускали границата на държавата, че
възстановяване на пътното платно в нормалните европейски държави се случва почти
веднага – не говорим за работна смяна, за ден или два, три. Според мен повече от 3 дни за
възстановяване на пътното платно, включително и през зимния период – има си материали,
които отговарят на нормите при зимни условия. Аз давам предложение този срок да се
съкрати на 3 дни, вече вие ще прецените. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроса беше към г-н Черкезов. Заповядайте.
Николай Черкезов – общински съветник
Г-н Несторов, бяхте на комисията, както знаете по доста от темите има и в самата
комисия разногласия, включително и това. В предложението все пак не мога да запиша
всички варианти, които бяха предложени. Записал съм тези, които срещат по-голяма
подкрепа от присъствалите членове на комисията. Иначе дебат имаше и по зоните за
паркиране, и по таксата от 200 %, и по срока, но самата комисия също няма единно мнение
по всичките теми.
Мая Димитрова – общински съветник
Моя въпрос е свързан със следното изречение – става въпрос за преместване на
превозни средства, които не са в нарушение на закона, но пречат при снегопочистването
например. При неговите освобождаване не се заплащат такси, глоби и разходи. В такъв
случай няма ли хората да загубят възпитателната цел от това, че няма да плащат разходи за
това преместване и в един момент общината, която ще премества тези превозни средства
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ще се нагърби с много големи разходи. Това ми е въпроса? Глоба да няма, но поне
разходите по преместването да се покриват от собствениците на тези коли.
Николай Черкезов – общински съветник
Разбирам въпроса. На последното заседание предложения вариант беше чл. 42 да
остане – пътно превозно средство, което е в нарушение на правилата за паркиране или
пречи за снегопочистване и следва текста – който включва неговото освобождаване е
възможно след заплащане на съответната такса . Тук в залата въпроса беше след като
превозното средство е паркирано правилно, но пречи само за снегопочистване трябва ли да
се плащат глоби и такси, затова предложението на комисията е да раздели двете
премествания, все пак говорим за превозни средства, които не са в нарушение на Закона за
движение по пътищата. Аз също подкрепям идеята, че всички които не нарушават закона не
би следвало да ги санкционираме. Благодаря.
Мая Димитрова – общински съветник
Ами в такъв случа в следващия зимен сезон, аз ще си избера най-голямата пряспа, ще
си спра там колата, ще си погледна знаците, няма да съм в нарушение, вие ще си преместите
колата и ще си почистите улицата. В смисъл за мен трябва да има някаква такса за
освобождаване на превозното средство, за да може хората да са внимателни и да преценяват
къде да паркират колите си, дали те ще пречат или няма да пречат.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз имам един въпрос такъв. Не смятате ли, че неудобството посред зима да ходите да
си търсите някъде колата, която сте оставили на някакъв паркинг е достатъчно като
неудобство, и ако веднъж на вас ви го направят, не смятате че е така. Всеки има право да
изрази своето мнение. Имате ли други въпроси и питания?
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз искам да попитам в тази Наредба има ли задължения на Общината. Тук казваме,
че маркираме определени зони за краткосрочно платено паркиране, аз мисля, че трябва да
има раздел, в който Общината да се задължава да поддържа маркировката винаги изрядна,
защото може да се окаже в един момент, че ако няма необходимото разчертаване,
необходимата маркировка, общо взето хората няма да изпълняват това, което е записано в
тази наредба. Какво имам още предвид. По организацията на движението – лично мое
мнение е, че организацията на движение в Попово в никакъв случай не е добра. Като имам
пред вид този лабиринт – като се идва от бул. „България” и се тръгва към „Цар
Освободител” и спирането на бусовете там за зареждане от фирмата и няма никаква
видимост, мисля че тук трябва да се направи нещо от страна на Общината за да се
организира това движение по-добре. Изместваме движението изцяло, след като правим
платен паркинг локалното по бул. „България” покрай училището „Любен Каравелов”.
Мисля, че трябва да се мисли за подобряване организацията на движението. Да не говорим
за северната – източна част на града, за улица „Петко Мартинов” , която е в окаяно
състояние почти винаги. Да не говорим, че в града ни има улици, в които може да мине само
една кола, не могат да се разминат две коли. Искам да ви кажа и това, на пет минути от
центъра на града имаме черни улици, които никога не са асфалтирани. Това са все
задължения, които общината трябва да ги поеме. Когато искахме гражданите да изпълняват
Наредбата, която ние приемаме, Общината трябва да поеме своите отговорности, за да
направи организацията на движението по-добра, защото аз имам имот в една улица, която е
широка не повече от 2 метра. Там когато се зададе автомобил, другия трябва да търси как да
се катери по тротоара за да се разминат, или някой трябва да върне назад. Не искам да ви
опиша какво става зимата. Там просто няма как да не се спре на тротоара, или да не се качи
на тротоара, защото не могат да се разминат нормално две превозни средства. Това
нормално ли е за 21 век в град, който все пак има претенции за нормален град. Това искам
да кажа, че препоръчвам в последствие тази Наредба да се доработи, със задължения които
Общината поема за подобряване организацията на движението в града. Аз мисля, че това е
много важно.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Тодоров, аз съм отворен, а мисля че и комисията са съгласни, ако имате
някакви предложения как да го направим, защото по принцип от нас зависи какво да
включим. За да започне каквото и да е да се прави, трябва да имаме някаква база, върху
която да надграждаме после.
Сега мисля си, че има няколко конфликтни момента, които останаха. Едното е
предложението на г-н Несторов и предложението на комисията. Затова ще предложа на
гласуване двете различни предложения.
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ
Уважаеми съветници, аз мисля, че по този въпрос трябва по-трезво да се разсъди,
преди да се премине към гласуване. Съвсем прагматично и то. Какво имам пред вид. ВиК е
наша структура. Парите за ВиК излизат от нашите джобове. Вярно, че там системата е с
месеци да стои разкопано и невъзстановено, но в същото време не може за една авария да се
докара, защото най-близката асфалтова база е на 40 км, може да се докара минимум 6 тона
асфалт – най-малкото превозно средство. За една седмица правим три аварии. За три аварии
не може да се събере един тон смес. Той трябва да събере повече аварии, за да възстанови. В
противен случай той системно ще нарушава Наредбата, ние ще го глобяваме и то ще излиза
от джоба на гражданите, защото се калкулира след това в загубите, ако говорим за
монополиста ВиК. Второ има инвестиционни намерения в града, само преди месец
издадохме строителни разрешения и разрешихме да се прокопае, това не може да стане за
три дни, хора, които си прекараха газ, хора които прекарват водопроводи, други
комуникации. Фирма сега втора влиза с интернет в гр. Попово. Тя може ли сега с този
проект да го изпълни за три дни. Дори и за 30 не може. Там има проект за организация и
изпълнение на движението, който ще бъде утвърден, може да се наложи малко по- дълго да
бъде. Предстои втори етап на реконструкция на ВиК мрежа, за 3 дни, дори и за 1 месец не
може. Там трябва да се запише, че когато е проект, нека да е 200% таксата, но там трябва да
удължим сроковете. И така прагматично, ако трябва допълнително да се уточни, но трябва
този въпрос да се раздели на две – веднъж когато има инвестиционно намерение
инвестиционния инвеститор, ако му е дълго трасето. Ами ЕНЕРГО ПРО, копаят те са частна
фирма, за три дни можем ли да им дадем да възстановят един 20 кW кабел, от трафопост Х
до трафопоста У, който е с дължина 3 км примерно, това е невъзможно да стане. Така, че
нека да се запише. И аз съм за много кратки съкратени срокове, напрегнато да бъде, но тъка
за всички да бъде 3 дни, тогава ще има инвестиционни намерения, заради които ще
нарушаваме Наредбата системно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В случая говорим за аварийно-възстановителни работи. Аз си мисля, че трябва много
прагматично да подходим към въпроса, защото дори да говорим за аварийно –
възстановителни работи първата част на изказването на инж. Николов, не може за две
дупки, които са попълнени – не създават опасност за движението, и неудобство на
гражданите. Предложението на комисията за 1 месец е добро, ако видим че не действа и има
по добро- пак казахме ще можем да променяме Наредбата. Мисля, че трябва да го
подложим на гласуване, освен ако нещо не се е променило.
Веселин Несторов – общински съветник
Аз имам няколко съображения, за да дам това предложение. В нашия ОбС има двама
доктори, те могат да кажат, че на един човек му отварят главата, правят операция за часове.
Ние за няколко дни не можем да затворим една дупка, която после може да бъде като
предпоставка за ПТП или за някаква загуба, или дори смърт. Явно хората, които не искат да
разберат за какво става въпрос са тук в тази зала, защото аз ще ви кажа случай преди 10-12
години бях в Германия – на -20 градуса машината копае, полага кабела и зарива, и
асфалтира едновременно. Не може ние да плащаме най-скъпата вода, а ВиК дружеството,
или там който е решил да полага кабели, той трябва да ни разкопава улиците и да стоят по
месеци и по години. Съжалявам много, аз наистина си мисля, че ако трябва да се грижим за
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хората от тоя град, трябва да вземаме и мерки, да се случват все по-малко ПТП,
предпоставки за тях и т. н. Благодаря. За мен три дена е прекалено дълъг срок.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз си мисля, че по този въпрос единствения и правилен начин за вземане на решение
дали да бъде 3 дни, или един месец. Подлагам на гласуване двете предложения по реда на
постъпването им.
Първото предложение е на Комисията – срока на възстановяване да бъде един месец.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

11
2
13

Предложението не се приема.
Второто предложение на г-н Несторов – срока за възстановяване да бъде 3 дни.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

14
2
10

Предложението се приема.
Предлагам цялостно гласуване на решението. Зачитам ви окончателния вариант на
предложението за решение:
На основание чл. 76 ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, чл , 167 ал.
2 т. 1 от Закона за движението по пътищата, чл. 22 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 13 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 23 във връзка с
чл. 19 ал. 1 т. 2 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 58 ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба за Организация на движението в урбанизираната
територия на гр. Попово по уличите, вело и пешеходните алеи и
прилежащите им вътрешно – квартални пространства.
2. Прекратява дейността на Временната комисия, избрана с решение № 274 по
протокол № 21 от 25.04.2013 година.
Който е съгласен с приемането на Наредбата, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев

ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
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4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
-

22
1
3

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл. 76 ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, чл , 167 ал.
2 т. 1 от Закона за движението по пътищата, чл. 22 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 13 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 23 във връзка с
чл. 19 ал. 1 т. 2 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 58 ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
3. Приема Наредба за Организация на движението в урбанизираната
територия на гр. Попово по уличите, вело и пешеходните алеи и
прилежащите им вътрешно – квартални пространства.
4. Прекратява дейността на Временната комисия, избрана с решение № 274 по
протокол № 21 от 25.04.2013 година.
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Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата на д-р Колева, председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници,
От 21 ноември до 16 декември 2013 в ОбС Попово са постъпили 20 молби за отпускане на
еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага следното решение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Селиме Селимова Мехмедова
150 лева
2. Радина Иванова Дамянова
200 лева
3. Диана Венциславова Димитрова
150 лева
4. Иван Петров Евстатиев
200 лева
5. Шафие Кадирова Мехмедова
60 лева
6. Андрей Георгиев Аспарухов
200 лева
7. Юлиян Северинов Аладинов
200 лева
8. Добрана Лазарова Дабкова
100 лева
9. Иванка Илиева Георгиева
100 лева
10. Неджат Ниязиев Османов
100 лева
11. Алиш Мустафов Алишев
100 лева
ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Шафие Османова Хасанова
2. Анка Иванова Стефанова
3. Пенка Янкова Миткова
4. Карамфила Бориславова Радева
5. Мирослав Мишев Ангелов
6. Гюлтян Лютфиева Асанова
7. Иванка Златкова Маринова
8. Осман Арифов Мустафов
9. Мехмед Юсуф Джемал
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Чухте предложението на комисията, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Селиме Селимова Мехмедова
150 лева
2. Радина Иванова Дамянова
200 лева
3. Диана Венциславова Димитрова
150 лева
4. Иван Петров Евстатиев
200 лева
5. Шафие Кадирова Мехмедова
60 лева
6. Андрей Георгиев Аспарухов
200 лева
7. Юлиян Северинов Аладинов
200 лева
8. Добрана Лазарова Дабкова
100 лева
9. Иванка Илиева Георгиева
100 лева
10. Неджат Ниязиев Османов
100 лева
11. Алиш Мустафов Алишев
100 лева
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ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
10. Шафие Османова Хасанова
11. Анка Иванова Стефанова
12. Пенка Янкова Миткова
13. Карамфила Бориславова Радева
14. Мирослав Мишев Ангелов
15. Гюлтян Лютфиева Асанова
16. Иванка Златкова Маринова
17. Осман Арифов Мустафов
18. Мехмед Юсуф Джемал
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Селиме Селимова Мехмедова
150 лева
2. Радина Иванова Дамянова
200 лева
3. Диана Венциславова Димитрова
150 лева
4. Иван Петров Евстатиев
200 лева
5. Шафие Кадирова Мехмедова
60 лева
6. Андрей Георгиев Аспарухов
200 лева
7. Юлиян Северинов Аладинов
200 лева
8. Добрана Лазарова Дабкова
100 лева
9. Иванка Илиева Георгиева
100 лева
10. Неджат Ниязиев Османов
100 лева
11. Алиш Мустафов Алишев
100 лева
ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
19. Шафие Османова Хасанова
20. Анка Иванова Стефанова
21. Пенка Янкова Миткова
22. Карамфила Бориславова Радева
23. Мирослав Мишев Ангелов
24. Гюлтян Лютфиева Асанова
25. Иванка Златкова Маринова
26. Осман Арифов Мустафов
27. Мехмед Юсуф Джемал
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Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред.
19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Има постъпило едно питане от общинския съветник Илиян Станчев до кмета на
Общината. Понеже кметът отсъства днес, на питането ще бъде отговорено на следващото
заседание.
С това нзакривам двадесет и деветото, последно за годината заседание на
Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

................................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ЗЕХРА МУСТАФОВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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