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ОТЧЕТ 

 
 

за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за 
периода 01.07.2016 – 31.12. 2016 година 

 
 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 6 на ЗМСМА, Председателят на Общинския 

съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и 

неговите комисии.  

За периода от месец юли 2016 г. до месец  декември 2016 година включително 

Общински съвет Попово проведе 5  заседания  и прие 81 решения както следва: 

 
• Заседание № 11  на 21.07.2016 година с приети  19  решения, както следва: 
- С решение № 135 се прие актуализация на бюджета и Инвестиционната програма 

на Община Попово за 2016 година. 

- С решение № 136 се прие Наредба за допълнение на Наредбата на ОбС Попово за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово. 

- С решение № 137 се одобри Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. 

- С решение  № 138  се одобриха  извършените разходи за командировки на кмета на 

Общината за периода 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г. 

- С решение № 139 се одобри Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

- С решение № 140 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – 

проект „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-

комуникационна мрежа в ж. к. „Младост“ – 1 и 2 и прилежащата първостепенна 

(обслужваща) улица за комплекса – ул. „Болнична“. 

- С решение № 141 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на 

безвъзмезднафинансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – 

проект „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа 

в Община Попово“. 

- С решение № 142 се одобри Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – 

проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий „ с. Зараево, част 

от образователна инфраструктура с местно начение за община Попово, област 

Търговище“ 

- С решение № 143 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
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подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – 

проект „Реконструкция и ремонт на ДГ „Зарайск“ с Зараево, част от образователна 

инфраструктура с местно значение за община Попово, област Търговище“ 

- С решение № 144 са обявиха  имоти публична общинска собственост, в имоти 

частна общинска собственост.  

- С решение № 145 се одобри смяна на начина на трайно ползване на общинска 

земеделска земя и обявяването и от публична в частна общинска собственост. 

- С решение № 146 се откри процедура за приватизация на нежилищни обекти 

общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс на един етап. 

- С решение № 147 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Попово през 2016 г. – имоти в регулация за 

отдаване под наем. 

- С решение № 148 се съгласува схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56 

от Закона за устройство на територията, допълваща одобрената схема от 1999 г. 

- С решение № 149 се одобри промяна в одобрения годишен план за ползване на 

дървесина от горските територии на Община Попово през 2016 г. и одобрение на 

начина на ползване на дървесина от общински горски територии от годишен план 

за 2016 г. 

- С решение № 150 се разгледа върнато от Областния управител на област 

Търговище  Решение № 124 по протокол № 10 от 29.06.2016 г. на ОбС Попово. 

- С решение № 151 се разгледа върнато от Областния управител на област 

Търговище  Решение № 125 по протокол № 10 от 29.06.2016 г. на ОбС Попово. 

- С решение № 152 се одобри участие на Община Попово за финансиране по Проект 

„Красива България“, Кампания – 2016 

- С решение № 153 се одобри отпускането на еднократна помощ на 12 граждани на 

община Попово. 

 

• Заседание № 12 на 29.09.2016 година с приети 25 решения, както следва: 
- С решение № 154 се прие актуализация на бюджета и Инвестиционната програма 

на Община Попово  за 2016 г. 

- С решение № 155 се одобри обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на 

проект «Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. 

Попово», одобрен за финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж 2014 

– 2020 г.», Договор № RD02-37-107/19.09.2016 г., проектно предложение с № 

BG16RFOP001-2.001-0050. 

- С решение № 156 се утвърдиха паралелки в общинските училища, които са под 

минимума на норматива за пълняемост за учебната 2016/2017 г. 

- С решение № 157 се одобри промяна във второстепенните разпоредители с бюджет 

към Община Попово 

- С решение № 158 се одобри кандидатстване на Община Попово с проектно 

предложение за подобряване на образователната инфраструктура на ПГСС „Никола 

Пушкаров” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

номер BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република 

България” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 

- С решение № 159 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя. 

- С решение № 160 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им 

чрез публичен търг. 

- С решение № 161 се допълни  Програмата за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост за 2016 г. – имоти в регулация и земеделска земя. 
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- С решение № 162 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общиска собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки за 

 продажба на недвижими имоти. 

- С решение № 163 се прекрати съсобственост между община Попово и Антоний 

 Веселинов Атанасов в УПИ ХІХ, кад. № 502 от кв. 65 по регулационния  план на 

с. Медовина, чрез изкупуване частта на Общината. 

- С решение № 164 се учреди безвъзмездно право на ползване върху сграда читалище 

с. Ковачевец на Читалищно настоятелство на НЧ „Познай себе си – 1893“ с. 

Ковачевец. 

- С решение № 165 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Попово през 2016 г. с част от имот публична 

 общинска собственост, за отдаване под наем. 

- С решение № 166 се прие Наредба за изменение и допълнение 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. 

- С решение № 167 се прие Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

 преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и  училищата на 

територията на Община Попово. 

- С решение № 168 се прие Наредба за водене на регистър на общинските детски 

градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община 

 Попово. 

- С решение № 169 се прие Наредба за изменение на Наредба за разполагане и 

премахване  на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, 

 съгласно чл. 56 от ЗУТ. 

- С решение № 170 се прие Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за 

 определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско  имущество. 

- С решение № 171 се прие Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност 

на територията на Община Попово. 

- С решение № 172 се одобри издаване на Разрешително за ползване на воден обект 

публична общинска  собственост рибарници „Водица“ 4 броя в землището на с. 

Водица и продължаване на Разрешително за ползване на воден обект публична 

 общинска собственост яз. „Каваците“ в землището на гр. Попово. 

- С решение № 173 се определиха представители на ОбС Попово в Областен и 

Общински съвет за  намаляване на риска от бедствия . 

- С решение № 174 се прие Отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за 

периода 10.11.2015-30.06.2016 г. 

-  С решение № 175 се възложи на Председателя на ОбС да изпрати изготвения 

одитен доклад във връзка с управлението на д-р Иван Димитров на компетентната 

прокуратура за извършване на проверка. 

- С решение № 176 се продължи действието на договора за концесия от 15.04.2002 г. 

за обект „Плувен басейн“ с правоприемника на фирма „МИРТА-2008“ ЕООД. 

- С решение № 177 се одобри Кандидатстване на НЧ «Познай себе си – 1893» с. 

Ковачевец, НЧ «Искра-1893» с. Паламарца, НЧ «Развитие – 1905» с. Дриново, НЧ 

«Постоянство – 1901» с. Еленово и НЧ «Христо Смирненски 1903» с. Априлово за 

 предоставяне на безвъзмездна фшнансова помощ по подмярка 7.2 «Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструкура» от мярка 7 «Основни услуги и  обновяване на селата в селските 

райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  

- С решение № 178 се одобри отпускането на еднократна помощ на 20 граждани на 

община Попово. 

  

• Заседание № 13  на  27.10.2016 година с приети 17  решения, както следва: 
-  С решение № 179 се прие  Наредба за условията  иреда за организиране на 

почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по 
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 отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община 

 Попово. 

- С решение № 180 се одобри Наредба за изменение на Наредбата на ОбС за 

търговската дейност на територията на Община Попово. 

- С решение № 181 се прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

- С решение № 182 се прие Наредба за Изменение на Наредбата за определяне на 

 базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество. 

- С решение № 183 се прие промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2016 

г. 

- С решение № 184 се одобри допълване на програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на 

оценки за продажбата им чрез публичен търг. 

- С решение № 185 се одобри едностранно прекратяване от страна на концендента на 

договор с концесионер „ИДТ 2015“ ЕООД за концесия на обект публична общинска  

 собственост – яз. „Берковски“. 

- С решение № 186 се удължи срока на договор за концесия от 20.04.2001 г. за 

обект язовир  „Паламарца“ със концесионера ЕТ „КЪРДЖИЕВ – В. Димитров – К.  

 Николов – И. Николова“. 

- С решение № 187 се удължи срока на договор за концесия от 20.09.2001 г. за обект 

язовир „Посабина“ със концесионера „ПЪЦИ“ ООД. 

- С решение № 188 се удължи срока на договор за концесия от 04.05.2011 г. за обект  

 Язовир „Батица“ с концесионера „БРАТЯ ТОМОВИ“ АД. 

- С решение № 189 се утвърди правото на транспортни разходи за пътуващи 

работници и служители на територията на Община Попово. 

- С решение № 190 се определи представител на Община Попово и провеждане на  

предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по  ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. 

Разград. 

- С решение № 191 се учреди право на ползване за разполагане на пчелин в земя от 

общински горски територии. 

- С решение № 192 се одобри годишен план за ползване на дървесина от горските 

територии на Община Попово през 2017 г. и одобрение за начина на ползване на 

дървесина от общински горски територии от годишен план за 2017 г.  

- С решение № 193 се одобри придобиване на движимото имущество предоставено 

на Професионална  гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. 

Попово. 

- С решение № 194 се одобри изграждане на депо за строителни отпадъци. 

- С решение № 195 се одобри отпускането на еднократна помощ на 8 граждани на 

община Попово. 

  

• Заседание № 14   на 24.11.2016 година с приети  13   решения, както следва: 
-  С решение № 196 се одобри актуализация на бюджета и Инвестиционната програма 

на Община Попово  за 2016 г. 

- С решение № 197 се одобриха  извършените разходи за командировки на кмета на 

Общината за периода 01.07.2016 до 30.09.2016 г. 

- С решение № 198 се прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 

и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

 разпореждане с общински жилища. 

- С решение № 199 се прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

 стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери 

на територията на Община Попово. 

- С решение № 200 се прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на 

 Общински съвет Попово за определянето и администрирането на местните  такси и 

цени на услуги. 
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- С решение № 201 се учреди безвъзмездно право на ползване на Дирекция 

регионална служба по заетостта гр. Русе – Дирекция „Бюро по труда“ гр. Попово, 

върху  имот частна общинска собственост. 

- С решение № 202 се учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 

нестопанска цел – туристическо дружество „Черноломец“ върху част от имот 

частна общинска собственост. 

- С решение № 203 се прекрати съсобственост между Община Попово и юридическо 

лице,  чрез изкупуване частта на общината от съсобственика. 

- С решение № 204 се учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в 

земя от общински горски територии. 

- С решение № 205 се одобри възстановяване паметника на Цар Борис ІІІ в гр. 

Попово. 

- С решение № 206 се одобри издаване на запис на заповед от община Попово в 

полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 

плащане по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от общностите 

местно развитие РД № 50-142  от 21.10.2016 и заповед на Управляващия орган  на 

ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие ” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

- С решение № 207 се учреди безвъзмездно право на строеж на Министерство на 

здравеопазването с цел кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020 г. „ 

- С решение № 208 се одобри отпускането на еднократна помощ на 3 граждани на 

община Попово. 

  

• Заседание № 15  на 22.12.2016 година  с приети  7   решения, както следва: 
- С решение № 209 се прие актуализация на бюджета и Инвестиционната програма 

на Община Попово  за 2016 г. и актуализация на План-сметката на Общинско 

предприятие  „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 

община Попово“ за 2016 г. 

- С решение № 210 се одобри промяна в структурата и числеността на Общинска 

администрация Попово, дейности и мероприятия към нея.  

- С решение № 211 се одобри увеличаване на числеността и одобряване на план-

сметката за 2017  на  Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване 

и благоустройство“ 

- С решение № 212 се одобриха план-сметките за средства необходими за 

сметосъбиране съответно: за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и за 34 села в 

Община Попово за 2017 г., съгласно Закона за местни данъци и такси. 

- С решение № 213 се прекрати съсобственост между Община Попово и Стефан 

Илиянов Илиев в УПИ ІІ, VІІ и VІІ, кад. 159 от кв. 22 по регулационния план на с.  

 Марчино, чрез изкупуване частта на Общината.  

- С решение № 214 се одобри предложение за изграждане на изкуствени неравности 

тип „повдигната пешеходна пътека“ в  гр. Попово. 

- С решение № 215 се одобри изменение на договор за „Управление, стопанисване, 

ползване и охрана на земите и горите от общинските горски територии, 

собственост на Община Попово“, сключен между Община Попово и ТП ДЛС 

„Черни Лом“ гр. Попово. 

 

 

Присъствието на общинските съветници на заседанията на Общинския съвет през 

отчетния период  е следното: 
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1.Бойко Радев Атанасов 5  заседание 
2. Валентин Стефанов Витанов 5  заседания 
3. Ганка Радева Колева    5  заседания 
4. Георги Петров Георгиев 5  заседания 
5. Гецо Стойчев Гецов 5  заседания 
6.Горан Иванов Цветков 5  заседания 
7. Димитър Кънев Димитров 5  заседания 
8. Дончо Николаев Дончев  5  заседания 
9. Драгомир Анастасов Петров 3  заседания 
10. Евгений Павлов Георгиев 5  заседания 
11. Илиян Станчев Илиев            5  заседания 
12.Костадин Иванов Димитров 5  заседания 
13.Ксения Василева Павлова   5  заседания 
14. Любомир Иванов Гущанов 5  заседания 
15. Мехмед Сюлейман Камбер  5  заседания 
16. Невзат Юсменов Феимов 5  заседания 
17. Никола Тошков Джамбазов  5  заседания 
18. Николай Цонев Черкезов             3  заседания 
19. Петранка Добрева Габровска    5  заседания 
20. Петър Велчев Лазаров  5  заседания 
21. Пламен Георгиев Величков  5  заседания 
22. Радияна Стефанова Георгиева  5  заседания 
23. Румен Георгиев Кьосев 4  заседания 
24. Румен Добрев Димитров   5  заседания 
25 Сони Миленов Харизанов   5  заседания 
26. Сюлейман Исмаилов Лешков   5  заседания 
27. Тихомир Йорданов Марков   5  заседания 
28. Хасан Ахмет Хасан   5  заседания 
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов  5  заседания 

 

 
Работа на  Постоянните комисии: 
 
• ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” председател д-р Ганка Колева  

е провела 5 заседания, със следното присъствие:   

Председател       д-р Ганка Колева -  5  заседания 

Зам. председател   Валентин Витанов -  5  заседания 

Секретар    Димитър Кънев -  5  заседания 

Член    Сони Харизанов -  5 заседания 

Член    Ксения Павлова -  5  заседания 

 

Комисията е изразила становища по 12 докладни записки. Отпуснати са парични 

помощи на 43 жители на Община Попово. 

 

• ПК „Общинско имущество, общински предприятия, градски транспорт, обществен 

ред и граждански права” с председател г-н Румен Димитров е провела 5  заседания, 

със следното присъствие:  

Председател         Румен Димитров     -  5 заседания   

Зам. председател    Пламен Величков         -  5 заседания 

 Секретар               Драгомир Анастасов -  4 заседания 

 Член    Мехмед Камбер  -  5 заседания 

 Член                 Гецо Гецов   -  5 заседания  

      

 Комисията е изразила становище по 53 докладни записки. 
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• ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси” с председател г-н 

Сюлейман Лешков е провела  5  заседания със следното присъствие:  

Председател         Сюлейман Лешков   -  5 заседания 

Зам. председател    Николай Черкезов        -  3 заседания 

 Секретар               Никола Джамбазов  -  5 заседания  

 Член    Петър Лазаров  -  5 заседания 

 Член                 Петранка Габровска  -  5 заседания  

      

 Комисията е изразила становище по 30 докладни записки. 

 

• ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба” с председател адв. Любомир Гущанов е провела 5 заседания 

със следното присъствие:  

Председател         Любомир Гущанов    -   5 заседания 

Зам. председател    Костадин Димитров  -   5 заседания  

 Секретар               Румен Кьосев  -   5 заседания  

 Член                 Бойко Атанасов  -   5 заседания 

 Член    Тихомир Марков  -   5 заседания 

 

 Комисията е изразила становище по 85  докладни записки. 

 

• ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” с председател г-н 

Илиян Станчев е провела 5  заседания със следното присъствие:  

 Председател         Илиан Станчев  - 5  заседания 

Зам. председател    Хюсеин Ибрямов  - 5 заседания  

 Секретар               Радияна Георгиева  - 5 заседания  

 Член    Горан Цветков  - 5 заседание 

 Член    Евгений Георгиев  - 5 заседания 

 

 Комисията е изразила становище по 21 докладни записки. 

 

• ПК по чл. 25 ал.2 т. 3 от ЗПУКИ с председател Дончо Дончев, в състав от 5 члена 

през отчетния период  е провела едно заседание със следното присъствие: 

Председател   Дончо Дончев  - 1 заседание 

Зам. Председател  Хасан Хасан   - 1 заседание 

Секретар   Невзат Феимов  - 1 заседание 

Член    Любомир Гущанов  - 1 заседание 

Член    Румен Кьосев  - 1 заседание 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 
Председател на Общински съвет  Попово 


