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ПРОТОКОЛ    № 33 

 
 

Днес 24.04.2014 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ТРИДЕСЕТ и ТРЕТО заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
На заседанието присъстват 24 общински съветника, имаме кворум и можем да 

вземаме решения.  

Откривам  тридесет и третото  заседание на ОбС Попово. 

Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския 

съветник Магдалена Радева, а Венета Мисирджиева продължава да  е в болнични. 

На заседанието присъстват зам. кмет на Общината инж. Милена Божанова, зам. кмет 

Трифон Трифонов, служители от общинската администрация, журналисти. 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  29  

точки. 

В законовия срок постъпиха още три докладни записки от кмета на Общината д-р 

Людмил Веселинов  

относно: разваляне на договор за продажба на общински обект /хижа „Незабравка” с. 

Долец/ по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и заплащане на 

неустойки за неизпълнени инвестиционни ангажименти от „Девня трейд” ООД  гр. Варна. 

 

относно: разваляне на договор за продажба на общински обект /ресторант 

„Байкал”/по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и заплащане на 

неустойки за неизпълнени инвестиционни ангажименти от „Попгруп” ООД гр. Попово. 

 

и относно: Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в 

редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Търговище” АД. 

 

Предлагам те да влязат като точки  28, 29 и 30  в Дневния ред. 

 

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува! 

Гласуваме ЗА: 
  ЗА   -  24 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ! 
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 
 
1. Актуализация на бюджета на Община Попово и Инвестиционната програма за 2014 
година. 
2. Промяна в структурата и числеността на звена, дейности и мероприятия към 
Общинска администрация – гр. Попово. 
3. Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство”. 
4. Утвърждаване списъка на общинския жилищен фонд за 2014 година. 
5. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя / и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг.  
6. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в Община Попово през 2014 г. и одобряване на оценка за продажба имот 
частна общинска собственост, чрез публичен търг. 
7. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2014 г. 
8. Допълнение на списъка по чл. 3, ал. 2 с обекти за приватизация по чл. 1 ал. 2 т. 6 от 
ЗПСК. 
9. Утвърждаване на оценки на вещи, подлежащи на продажба. 
10. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин в земя от общински 
горски фонд. 
11. Учредяване на право на надстрояване на „Надстройка над магазин за хранителни 
стоки и заложна къща за офиси” на сграда с идентификатор № 57649.503.210.7 по 
кадастрална карта на гр. Попово,  ж. К. „Младост”. 
12. Предварително писмено съгласие за промяна предназначение на земеделски земи, 
учредяване на сервитут и право на прокарване на водопровод и определяне трасе на 
инженерна инфраструктура за строеж „Напорен водопровод в с. Захари Стояново”. 
13. Кандидатстване на Община Попово за финансиране на проект от Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда. 
14. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в 
Община Попово за 2013 година. 
15. Изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет Попово за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги. 
16. Кандидатстване с проектно предложение „ЦНСТ гр. Попово – За нашите деца” по 
процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме 
нито едно дете” : КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
17. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за  2014 – 2015 година. 
18. Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект “Осигуряване на 
ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на Център за 
настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013”, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034. 
19. Съгласуване на схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за 
устройство на територията, допълваща одобрената схема от 1999 година. 
20. Даване на съгласие за разрешаване изработване на Частично изменение /ЧИ/ на 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за следните 
населени места: Априлово, Водица, Медовина, Ковачевец, Славяново, Гагово, 
Паламарца, Осиково, Ломци, Светлен, Кардам, Садина, Зараево, Дриново. 
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21. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 
Община Попово за периода 2014 – 2015 година. 
22. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата – „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в 
гр. Попово. 
23. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата – „Дневен център за стари хора” в гр. Попово. 
24. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата –  „Защитено жилище”. 
25. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата – „Дом за стари хора” в с. Посабина. 
26. Вземане на решение за разкриване на социална услуга Център за настаняване от 
семеен тип за лица с умствена изостаналост като делегирана от държавата дейност 
считано от 01.02.2015 година. 
27. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2014 година. 
28. Разваляне на договор за продажба на общински обект /хижа „Незабравка” с. Долец/ 
по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и заплащане на 
неустойки за неизпълнени инвестиционни ангажименти от „Девня трейд” ООД  гр. 
Варна. 
29. Разваляне на договор за продажба на общински обект /ресторант „Байкал”/по реда 
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и заплащане на неустойки 
за неизпълнени инвестиционни ангажименти от „Попгруп” ООД гр. Попово. 
30. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище” АД. 
31. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува 

 
Гласуваме ЗА: 
  ЗА   -  25 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 
 
Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   

1. Актуализация на бюджета на Община Попово и Инвестиционната програма за 2014 
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 
 Уважаеми колеги, нашата комисия проведе редовно заседание на 22 април. 

Присъстваха всички членове на комисията. Участие в заседанието взеха и представители на 

общинска администрация. С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ се подкрепяме проекта 

за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
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Иван Неделчев – общински съветник 
 Нашата комисия вчера от 16 часа проведе своето заседание. Отсъства Веселин 

Несторов по уважителни причини. След обсъждане на материалите по точка първа с три 

гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов – общински съветник 
 На 22 април комисията проведе редовно заседание. Присъстваха трима члена. 

Разгледани бяха девет точки. По първа точка от дневния ред с два гласа ЗА и един 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 едни ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 

решение, което е свързано с актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на 

Общината за 2014 година. И съгласно разпоредбата на чл. 124 от Закона за публичните 

финанси следва като промяна да бъде одобрена от ОбС. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

Тодор Тодоров  – общински съветник 
 Уважаеми колеги, нашата комисия проведе своето заседание на 23 от 11.30 часа. 

Присъстваха трима члена на комисията. С един глас ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 

комисията не подкрепя докладната. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 След като изслушахме становищата на постоянните комисии ще ви зачета проекта за 

решение: 

На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 

1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово,   Общинският 

съвет 

РЕШИ 
 

 1. Определя бюджета на Звено „Центрове за настаняване от семеен тип и Център за 

обществена подкрепа – гр. Попово” за 2014 г. в размер на 270 188 лв. 

 2. Одобрява разпределение на бюджета на Звено „Центрове за настаняване от семеен 

тип и Център за обществена подкрепа – гр. Попово” за 2014 г. по дейности и параграфи от 

Единната бюджетна класификация към Б3юджет 2014 г. на Община Попово съгласно 

Приложение №1.  

 3. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-06 

“Изграждане на инфраструктурни обекти”, за дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство и регионалното развитие” обект „Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и 

кв. 116 /Пространството, затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и 

„Мара Тасева”/ със сумата 163 308 лв.  

 4. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 622 „Озеленяване” - 

„Техника за озеленяване – храсторези” със сумата 10 000 лв. 
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 5. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 759 „Други 

дейности по културата” - „Репортажен безжичен микрофон” със сумата 1 650 лв. 

 6. В Инвестиционната програма за Местни дейности на §52-02 “Придобиване на 

сгради”, за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионалното 

развитие” обект „ЖБ кв.112” се намалява с 97 045 лв. 

 7. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 

„Постъпления от продажби на земя” със 77 913 лв. 

 8. Увеличават се средствата за Общинско предприятие „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустрояване” на дейност 622 „Озеленяване” с 28 114 лв.  по разходни 

параграфи както следва: § 01-01 Средства за работна заплата  с 23 800 лв. § 05-51 – Вноски 

от работодател за ДОО – 2 635 лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 1 144 

лв.; ДЗПО – 535 лв. 

 9. Увеличават се средствата за „Звено за обслужване на туристически комплекс 

„Ковачевско кале”” на дейност 865 „Други дейности по туризма” с 8 506 лв. по разходни 

параграфи както следва: § 01-01 Средства за работна заплата  с 7 202 лв. § 05-51 – Вноски от 

работодател за ДОО – 756 лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 346 лв.; 

ДЗПО – 202 лв. 

 10. Увеличават се средствата за звено „Охрана и контрол” на дейност 898 „Други 

дейности по икономиката” с 18 263 лв. по разходни параграфи както следва: § 01-01 

Средства за работна заплата с 15 464 лв. § 05-51 – Вноски от работодател за ДОО – 1 728 

лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 742 лв.; ДЗПО – 329 лв. 

 11. Увеличават се средствата за Звено „Инфраструктура и благоустрояване” на 

дейност 898 „Други дейности по икономиката” с 13 811 лв. по разходни параграфи както 

следва: § 01-01 Средства за работна заплата  с 11 695 лв.  § 05-51 – Вноски от работодател за 

ДОО – 1 406 лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 561 лв.; ДЗПО – 149 лв. 

12. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности с 68 694 лв. 

13. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи 

в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година. 

 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.  

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми колеги, първо няколко пъти говорихме за това, че когато има промяна в 

бюджета трябва да се поразбият малко нещата и да гласуваме като че ли по-индивидуално 

някои от решенията, защото като гледам сега сме обединили 11 точки в решението. За 

много неща има хора, които са съгласни, аз също, за някои не съм съгласен. Раздвоен съм 

как да гласувам и когато има едно „не”, винаги надделява – „не-то”. Затова и нашата 

комисия взе такова решение, че не подкрепя докладната. И като гледам всичко това, мисля 

че това е една предизборна офанзива бих казал. Не ми стана ясно, първо бил съм в тоя ОбС, 

гласувал съм против закриването на БКС, сега ние правим ново БКС. Може би ще го 

направим и по-голямо. Съборихме едно предприятие със всичките машини и съоръжения, с 

всичките сгради, които имаше и работеше за да създадем сега ново към общината. 

Общината ли трябва да бъде този работодател? Виждам, назначават се хора за охрана, има 

доста частни фирми, които могат да изпълняват тази функция. Не съм против назначаването 

на хора и разкриването на нови работни места, но нека това да става под друга форма. Аз 

мисля, че не е това формата общината да се товари и да бъде такъв един бих казал мощен 

работодател. Плюс това виждам в точките, че продаваме земи, вкарваме ги в местните 

приходи и ги раздаваме като заплати. След определено време – нямаме земи, нямаме пари, 

хората са временно назначени, също няма да ги има. Мисля, че тези временни бих казал 

изпълнения няма да доведат до нищо добро занапред. За това искам малко повече 

разяснение за всичко това, което става. Второто нещо, вчера попитах и на комисията, искам 
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и тук да попитам, а да чуе и гражданството е какво става с Ковачевското кале. Огромното 

ми желание е този обект да се развива, да печели и да се самоиздържа, а ние назначаваме 

още хора. Оправдано ли е това? И въобще ще работи на твърда загуба, както спомена един 

колега, като част от общината ли ще бъде това или самостоятелен обект, който да се 

самофинансира и трябва да се самоиздържа. Благодаря ви.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Има ли други, въпроси преди да дадем думата за отговор? Ако има, моля ги задайте. 

Заповядайте г-жо Божанова.  

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Благодаря г-н Председател. Уважаеми общински съветници, предлагаме в този вид 

решенията по бюджета, може би има известен резон да са в отделни точки и да се гласува по 

отделно, но в крайна сметка бюджета е една обща програма за годината, един общ финансов 

план, така че нямаме ние и нормативно основание да разделяме гласуването когато касае 

бюджета. 

 По отношение на БКС – в случая не създаваме предприятие. Към бюджета си има 

функция БКС дейности. Основно тези лица, които ги назначаваме ги използваме за текуща 

поддръжка на новоизградените обекти по ОП. Още когато приемахме бюджета това го 

говоря от много години, когато касае изпълнение на проекти по ОП, инвестиционната 

програма на Общината и тригодишната бюджетна прогноза не веднъж казвам, че имаме 

ангажимент в пет годишен срок след приключване на проектите по ОП ние да осигурим 

устойчивост на тези новоизградени обекти. Особено на инфраструктурните. Което означава, 

че трябва и текущо да ги поддържаме. Всяка година подлежим на проверка от 

управляващия орган на съответната ОП. Проверяват ни одит на средства от ЕС. Може да 

попаднем в извадка и да бъдем проверени от Европейската комисия. При констатации за 

лошо състояние на обектите подлежим на финансова корекция. Тук вече въпроса дали си 

струва да поддържаме тези хора, да им плащаме работни заплати и те да поддържат 

обектите в добро състояние, или новоизграденото да го оставим да се саморазруши. В тази 

връзка днес в прегледа на печата така преди тръгвайки за работа чух как много от 

новоизградените обекти по ОП Регионално развитие, в това число и площада в Община 

Русе, вече се руши, което още веднъж говори как текущо новоизграденото трябва да си го 

пазим и да го поддържаме във вида в който е изградено.  

 Друг е въпроса, че трябва да си провеждаме според мен разяснителна кампания сред 

младите хора и децата, да имат отношение към изградените нови обекти и това, което се 

прави в града, защото в крайна сметка разходите за поддръжка пак са от нашите данъци. А 

пък и не бива според мен да възпитаваме децата в негативно отношение към изграденото. 

Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Друг желае ли да изкаже становище? Не виждам. Ако ми позволите и аз да кажа 

няколко думи в тази връзка. Мисля си, че това предложение на г-н Тодоров за наемане на 

чужди фирми също е някакъв вариант, но нека помислим кое е по-доброто. Дами да дадем 

тези пари за охрана на фирми, които под една или друга форма не всички са работещи в 

Попово, или да ги разпределим към новоназначени хора, които са безработни. Това е 

първият коментар, а втория коментар е по отношение на Ковачевско кале.  Знам, че по 

принцип групата на ГЕРБ има отрицателно отношение към Ковачевско кале. Да това си е 

ваше право. Но аз си мисля, че не бива да се отнасяме към този проект, който е с 

историческо значение,  като към бизнес проект. Не мисля, че трябва да търсим възможност 

все още той да се самоиздържа – няма още и една година от както сме го отворили. Защото 

от тук насетне има доста точки, които касаят Ковачевско кале, затова засягам тази тема. 

Когато говорим за обект от местно историческо значение, би трябвало да го разглеждаме 

по-дългосрочно, какво би допринесъл той за самосъзнанието на поповчани, но едва ли би 

било най-правилното още от сега да търсим икономическа изгода и самоиздръжка. 
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Помислете над тези въпроси, това е лично мое мнение, всеки има право на такова 

естествено и ако някой друг желае да изрази нещо различно заповядайте.  

Тодор Тодоров – общински съветник 
Само за една реплика. Нямал съм в предвид в никакъв случай да влязат чужди фирми 

тука. Мисля, че по целият свят добре работи схемата за видео наблюдението. Едно добре 

изградено видео наблюдение ще спести доста средства и ще бъде много по-ефективно 

отколкото да назначаваме хора. Имам пред вид да се използват алтернативни начини и 

методи и всичко да е свързано с Община Попово и фирмите в община Попово. Никога не 

съм си помислял да влязат външни фирми да ни охраняват или нещо подобно. Просто исках 

да кажа, че има и други начини, по които може да се помисли и да бъдат по-ефективни от 

това, което правим в момента. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Други реплики или мнения по докладната? Не виждам.  

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    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 

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

ЗА    -   17 
   ПРОТИВ   -     0 
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   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     8  
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 417  
 
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 

1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово,   Общинският 

съвет 

РЕШИ 
 

 1. Определя бюджета на Звено „Центрове за настаняване от семеен тип и Център за 

обществена подкрепа – гр. Попово” за 2014 г. в размер на 270 188 лв. 

 2. Одобрява разпределение на бюджета на Звено „Центрове за настаняване от семеен 

тип и Център за обществена подкрепа – гр. Попово” за 2014 г. по дейности и параграфи от 

Единната бюджетна класификация към Б3юджет 2014 г. на Община Попово съгласно 

Приложение №1.  

 3. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-06 

“Изграждане на инфраструктурни обекти”, за дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство и регионалното развитие” обект „Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и 

кв. 116 /Пространството, затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и 

„Мара Тасева”/ със сумата 163 308 лв.  

 4. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 622 „Озеленяване” - 

„Техника за озеленяване – храсторези” със сумата 10 000 лв. 

 5. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 759 „Други 

дейности по културата” - „Репортажен безжичен микрофон” със сумата 1 650 лв. 

 6. В Инвестиционната програма за Местни дейности на §52-02 “Придобиване на 

сгради”, за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионалното 

развитие” обект „ЖБ кв.112” се намалява с 97 045 лв. 

 7. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 

„Постъпления от продажби на земя” със 77 913 лв. 

 8. Увеличават се средствата за Общинско предприятие „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустрояване” на дейност 622 „Озеленяване” с 28 114 лв.  по разходни 

параграфи както следва: § 01-01 Средства за работна заплата  с 23 800 лв. § 05-51 – Вноски 

от работодател за ДОО – 2 635 лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 1 144 

лв.; ДЗПО – 535 лв. 

 9. Увеличават се средствата за „Звено за обслужване на туристически комплекс 

„Ковачевско кале”” на дейност 865 „Други дейности по туризма” с 8 506 лв. по разходни 

параграфи както следва: § 01-01 Средства за работна заплата  с 7 202 лв. § 05-51 – Вноски от 

работодател за ДОО – 756 лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 346 лв.; 

ДЗПО – 202 лв. 

 10. Увеличават се средствата за звено „Охрана и контрол” на дейност 898 „Други 

дейности по икономиката” с 18 263 лв. по разходни параграфи както следва: § 01-01 

Средства за работна заплата с 15 464 лв. § 05-51 – Вноски от работодател за ДОО – 1 728 

лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 742 лв.; ДЗПО – 329 лв. 
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 11. Увеличават се средствата за Звено „Инфраструктура и благоустрояване” на 

дейност 898 „Други дейности по икономиката” с 13 811 лв. по разходни параграфи както 

следва: § 01-01 Средства за работна заплата  с 11 695 лв.  § 05-51 – Вноски от работодател за 

ДОО – 1 406 лв.; Здравно осигурителни вноски  от работодател – 561 лв.; ДЗПО – 149 лв. 

12. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности с 68 694 лв. 

13. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи 

в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година. 

 

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред. 
2. Промяна в структурата и числеността на звена, дейности и мероприятия към 
Общинска администрация – гр. Попово. 
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 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 четири гласа ЗА комисията подкрепя 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 четири гласа ЗА  и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 

решение, тъй като разпоредбата на чл. 122 от Закона за публичните финанси в рамките на 

своята компетентност през бюджетната година ОбС може да открива, закрива или 

преструктурира бюджетните звена в общината финансирани със собствени приходи, като 

финансовите последици от нашите решения по ал. 2, както и тези свързани с освобождаване 

на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения на общината 

са за сметка на собствените приходи от бюджета на общината.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка: 

 
а основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон за 

публичните финанси, чл. 3, ал. 1, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Постановление 258 на 
Министерски съвет от 02.12.2005г. за дейностите и задачите по отбранително-
мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с 
военновременни задачи,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1.Одобрява, считано от 01.05.2014г., промяна в структурата и числеността на 
звена, дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно 
Приложение № 1; 

2.Одобрява, считано от 01.06.2014г., промяна в структурата и числеността на 
звено “Заведения за социални услуги” с разкриването на 5 работни места за срок от 12 
месеца, съгласно Приложение №2. 
 

 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.  
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Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 7. Ганка Радева Колева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ДА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ЗА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
    
   ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     8 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 418     
 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон за 
публичните финанси, чл. 3, ал. 1, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Постановление 258 на 
Министерски съвет от 02.12.2005г. за дейностите и задачите по отбранително-
мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с 
военновременни задачи,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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1.Одобрява, считано от 01.05.2014г., промяна в структурата и числеността на 
звена, дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно 
Приложение № 1; 

2.Одобрява, считано от 01.06.2014г., промяна в структурата и числеността на 
звено “Заведения за социални услуги” с разкриването на 5 работни места за срок от 12 
месеца, съгласно Приложение №2. 
 
Преминаваме към трета точка от Дневния ред. 

3. Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство”. 
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов – общински съветник 
 С два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта 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 четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя промяната на 

числеността съгласно проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл.15 от 

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за публичните финанси,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1.Одобрява, считано от 01.05.2014г., разкриване на 10 нови работни места (Работник 

озеленяване) в Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” 

за срок от 7 месеца, съгласно Приложение №1; 

2.Одобрява, считано от 01.05.2014г., промяна в Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”,  за срок от 7 
месеца, както следва: 

2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общинско 

предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” се изменя съгласно  

Приложение № 2, за срок от 7 месеца; 

2.2. Чл. 6 се изменя както следва: 

“Числен състав на Социалното предприятие: 

-Директор – численост - 1 бр. 

-Старши специалист - численост – 3 бр. 

-Работник озеленяване – численост – 15 бр. (от тях, представители от целева група наети в 

социалното предприятие.) 

-Работник поддръжка – численост – 6 бр.”  

 3. Увеличава, считано от 01.05.2014г., план – сметката за приходите и разходите в частта 

“Трудови възнаграждения и осигуровки на персонала” с 28114лв. на Общинско предприятие 

“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 3. 
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Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка. 

Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. 

 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 7. Ганка Радева Колева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ДА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ЗА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 
   ЗА    -  18 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    8 
 

 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 419  
 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл.15 от 

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за публичните финанси,   

Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

1.Одобрява, считано от 01.05.2014г., разкриване на 10 нови работни места (Работник 

озеленяване) в Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” 

за срок от 7 месеца, съгласно Приложение №1; 

2.Одобрява, считано от 01.05.2014г., промяна в Правилник за организацията и дейността на 

Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”,  за срок от 7 
месеца, както следва: 

2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общинско 

предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” се изменя съгласно  

Приложение № 2, за срок от 7 месеца; 

2.2. Чл. 6 се изменя както следва: 

“Числен състав на Социалното предприятие: 

-Директор – численост - 1 бр. 

-Старши специалист - численост – 3 бр. 

-Работник озеленяване – численост – 15 бр. (от тях, представители от целева група наети в 

социалното предприятие.) 

-Работник поддръжка – численост – 6 бр.”  

 3. Увеличава, считано от 01.05.2014г., план – сметката за приходите и разходите в частта 

“Трудови възнаграждения и осигуровки на персонала” с 28114лв. на Общинско предприятие 

“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 3. 

 

Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 
4. Утвърждаване списъка на общинския жилищен фонд за 2014 година. 
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 четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42 ал. 2 от ЗОС,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Утвърждава списъка на общинския жилищен фонд за 2014 г. както следва: 
- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 

     - 176 броя; 
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди  -     8 броя; 
- ведомствени жилища  -     7 броя; 
- резервни жилища   - 107 броя; 
Общ брой жилища    - 298 броя 
 
Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2014 г. е съгласно 
Приложение № 1. 

 
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.  

Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. 

 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
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1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

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

  ЗА    -  18 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    8 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 420   
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42 ал. 2 от ЗОС,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1.Утвърждава списъка на общинския жилищен фонд за 2014 г. както следва: 
- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 

     - 176 броя; 
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 

отчуждени за общински нужди  -     8 броя; 
- ведомствени жилища  -     7 броя; 
- резервни жилища   - 107 броя; 
Общ брой жилища    - 298 броя 
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Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2014 г. е съгласно 
Приложение № 1. 

 
Преминаваме към пета точка от Дневния ред. 
5. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя / и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг.  
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 четири  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов  – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Позволете ми да зачета проекта за решение:  

На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 9, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от НРПУРОИ 
във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 

Попово през 2014 год., точка Б, с имотите описани в т.2. 

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно 

наддаване, по  цени,  както следва: 

 

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС 

Начална 
тръжна  цена   
лв/имот 

Светлен 1115 1,956 3 нива 10636 1375 

Светлен 1123 0,704 5 нива 10631 495 

Водица 286053 1,058 9 лозе 4122 288 

Попово 57649.113.176 0,600 4 за зем.труд и отдих 11639 273 

Попово 57649.113.221 0,663 4 за зем.труд и отдих 11645 302 

Попово 57649.113.276 0,542 4 за зем.труд и отдих 11651 247 

Попово 57649.112.150 0,511 4 за зем.труд и отдих 11704 233 

Заветно 93059 6,334 9 нива 2911 3376 

Заветно 93060 21,596 9;4 нива 2912 10517 

Попово 57649.55.152 0,999 0 депо бит.отпадъци 11720 2281 

Светлен 223 5,000 7 др.селст.терит. 11765 1415 

Светлен 225 2,086 3 др.селст.терит. 11766 563 

Паламарца 393 1,912 0 др.селст.терит. 3517 732 

Светлен 300186 0,377 3 лозе 4846 112 

Светлен 300198 0,444 3 лозе 4850 132 

Светлен 300201 1,018 3 лозе 4852 323 

Светлен 300237 1,133 3 лозе 4862 406 

Светлен 300238 0,572 3 лозе 4863 186 
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Светлен 300249 0,568 3 лозе 4870 203 

Светлен 300241 0,475 3 лозе 4866 180 

Светлен 300103 1,077 3 лозе 4819 407 

Светлен 300101 0,336 3 лозе 4818 102 

Светлен 300100 0,440 3 лозе 4817 133 

Светлен 300266 1,021 3 лозе 4878 309 

Светлен 300247 0,806 3 лозе 4869 316 

Светлен 300399 1,718 3 лозе 4928 545 

Светлен 300529 0,444 3 лозе 4992 141 

Светлен 300239 1,916 3 лозе 4864 569 

Светлен 300244 0,602 3 лозе 4867 191 

Светлен 300245 0,631 3 лозе 4868 200 

Паламарца 173 2,745 3 др.селст.тер 11805 2435 

Попово 57649.113.180 0,596 4 за зем.труд и отдих 11850 271 

Попово 57649.113.189 0,588 4 за зем.труд и отдих 11851 268 

Попово 57649.113.191 0,571 4 за зем.труд и отдих 11852 260 

Попово 57649.113.197 0,591 4 за зем.труд и отдих 11853 269 

Попово 57649.113.202 0,620 4 за зем.труд и отдих 11854 282 

Попово 57649.114.370 0,123 4 за зем.труд и отдих 11856 113 

Попово 57649.113.230 0,448 4 за зем.труд и отдих 11855 204 

Попово 57649.113.457 0,347 4 за зем.труд и отдих 11858 158 

Попово 57649.114.247 0,804 4 за зем.труд и отдих 11368 683 

Долец 61007 1,056 5 нива 10782 431 

Долец 61006 4,243 5 нива 10790 1731 

Долец 61005 4,230 5 нива 10791 1726 

Долец 61004 4,073 5 нива 10792 1662 

Долец 61003 3,585 5 нива 10793 1463 

Садина 37109 49,259 6 лозе 5394 27979 

Садина 37111 30,683 6 лозе 5395 17428 

Медовина 45019 8,948 3 из.нива 2815 5440 

Иванча 1152 5,943 5 нива 7431 2478 

 

3. Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 

гореописаните имоти.  

 

Имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма желаещи. 

Преминаваме към гласуване. 
 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 



 17 

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

  ЗА    -  23 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 421  

 
На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 9, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от НРПУРОИ 

във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 

Попово през 2014 год., точка Б, с имотите описани в т.2. 

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно 

наддаване, по  цени,  както следва: 

 

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС 

Начална 
тръжна  цена   
лв/имот 

Светлен 1115 1,956 3 нива 10636 1375 

Светлен 1123 0,704 5 нива 10631 495 

Водица 286053 1,058 9 лозе 4122 288 

Попово 57649.113.176 0,600 4 за зем.труд и отдих 11639 273 
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Попово 57649.113.221 0,663 4 за зем.труд и отдих 11645 302 

Попово 57649.113.276 0,542 4 за зем.труд и отдих 11651 247 

Попово 57649.112.150 0,511 4 за зем.труд и отдих 11704 233 

Заветно 93059 6,334 9 нива 2911 3376 

Заветно 93060 21,596 9;4 нива 2912 10517 

Попово 57649.55.152 0,999 0 депо бит.отпадъци 11720 2281 

Светлен 223 5,000 7 др.селст.терит. 11765 1415 

Светлен 225 2,086 3 др.селст.терит. 11766 563 

Паламарца 393 1,912 0 др.селст.терит. 3517 732 

Светлен 300186 0,377 3 лозе 4846 112 

Светлен 300198 0,444 3 лозе 4850 132 

Светлен 300201 1,018 3 лозе 4852 323 

Светлен 300237 1,133 3 лозе 4862 406 

Светлен 300238 0,572 3 лозе 4863 186 

Светлен 300249 0,568 3 лозе 4870 203 

Светлен 300241 0,475 3 лозе 4866 180 

Светлен 300103 1,077 3 лозе 4819 407 

Светлен 300101 0,336 3 лозе 4818 102 

Светлен 300100 0,440 3 лозе 4817 133 

Светлен 300266 1,021 3 лозе 4878 309 

Светлен 300247 0,806 3 лозе 4869 316 

Светлен 300399 1,718 3 лозе 4928 545 

Светлен 300529 0,444 3 лозе 4992 141 

Светлен 300239 1,916 3 лозе 4864 569 

Светлен 300244 0,602 3 лозе 4867 191 

Светлен 300245 0,631 3 лозе 4868 200 

Паламарца 173 2,745 3 др.селст.тер 11805 2435 

Попово 57649.113.180 0,596 4 за зем.труд и отдих 11850 271 

Попово 57649.113.189 0,588 4 за зем.труд и отдих 11851 268 

Попово 57649.113.191 0,571 4 за зем.труд и отдих 11852 260 

Попово 57649.113.197 0,591 4 за зем.труд и отдих 11853 269 

Попово 57649.113.202 0,620 4 за зем.труд и отдих 11854 282 

Попово 57649.114.370 0,123 4 за зем.труд и отдих 11856 113 

Попово 57649.113.230 0,448 4 за зем.труд и отдих 11855 204 

Попово 57649.113.457 0,347 4 за зем.труд и отдих 11858 158 

Попово 57649.114.247 0,804 4 за зем.труд и отдих 11368 683 

Долец 61007 1,056 5 нива 10782 431 

Долец 61006 4,243 5 нива 10790 1731 

Долец 61005 4,230 5 нива 10791 1726 

Долец 61004 4,073 5 нива 10792 1662 

Долец 61003 3,585 5 нива 10793 1463 

Садина 37109 49,259 6 лозе 5394 27979 

Садина 37111 30,683 6 лозе 5395 17428 

Медовина 45019 8,948 3 из.нива 2815 5440 
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Иванча 1152 5,943 5 нива 7431 2478 

 

3. Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 

гореописаните имоти.  

 
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред. 
6. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в Община Попово през 2014 г. и одобряване на оценка за продажба имот 
частна общинска собственост, чрез публичен търг. 
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 четири  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов  – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Зачитам проекта за решение, след което ще ви дам думата.  

 
На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, чл. 

36, ал. 1 и чл. 35, ал. 5 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,   
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

      1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Попово през 2014 год., т.Б с:  

         УПИ ІІІ, кад.№ 612 от кв.31 по регулационния план на с.Славяново с площ 780 кв.м., 

ведно със застроените в имота сгради освидетелствани за събаряне и оценени като 

материали,   

      2.Одобрява начална тръжна цена от 3 638.80 лева за продажба на гореописания имот 

собственост на Общината по АОС 218/03.07.98г. Цената е без ДДС.   

      3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване 

 

Имате ли въпроси по докладната записка? Не виждам желаещи. Преминаваме към 

гласуване.  

 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

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

 
  ЗА    -  24 

   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 422  
 

На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, чл. 
36, ал. 1 и чл. 35, ал. 5 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,   
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

      1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Попово през 2014 год., т.Б с:  

         УПИ ІІІ, кад.№ 612 от кв.31 по регулационния план на с.Славяново с площ 780 кв.м., 

ведно със застроените в имота сгради освидетелствани за събаряне и оценени като 

материали,   

      2.Одобрява начална тръжна цена от 3 638.80 лева за продажба на гореописания имот 

собственост на Общината по АОС 218/03.07.98г. Цената е без ДДС.   

      3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване 
 
Преминаваме към седма точка от Дневния ред. 
7. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2014 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово. 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 
 С четири  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Позволете да ви прочета проекта за решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  от Закона за общинската 
собственост и чл. 5А, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2014 г. както следва: 

  в раздел III  се прави следното допълнение: 

т.  А  

 – помещение /част от сграда/ в с. Садина   с площ от 40 кв. м.; 

 - общински обор в с. Ковачевец с площ  от 170 кв. м. и УПИ – 870 кв. м.; 

 - УПИ ХІІ – 851, кв. 14 по плана на с. Славяново с площ от 1130 кв. м.; 

 - част от имот № 000199 в землището на с. Ковачевец с площ от 100 кв. м. за 

разполагане на временен търговски обект; 

- помещение /част от сграда/ в  кв. 23, пл. сн. № 561 в с. Водица с площ 38 кв. м. 

- УПИ ІІ, кв. 49, пл. сн. № 388 с площ 870 кв. м. 

т. Б . ІІІ  

– метален павилион в с. Славяново. 

 

в раздел ІV се допълва: 

- товарен автомобил ЗИЛ 131 с пазарна цена 6500 лв. 

- товарен автомобил ЗИЛ 131 с пазарна цена 6200 лв. 

- товарен автомобил ЗИЛ 130 с пазарна цена 4500 лв. 

 2. Възлага на кмета на общината провеждането на публични търгове с явно 

наддаване за определяне на наемателите и купувача, както и извършването на процедурата 

по замяната. 
 
 Имате думата за въпроси. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Част от имот в с. Ковачевец – 100 кв.м – къде се намира това?  

Красимира Славева – общинска администрация 
 За краткото време за което съществува Ковачевско кале, се оказа, че посетителите 

имат нужда от такъв търговски обект, за кафе, безалкохолни напитки и т.н. и този имот е в 

съседство с имота на Ковачевско кале.  

Стефан Иванов – общински съветник 
 В точка две пише, че възлага на кмета на общината провеждането на публични 

търгове , както и извършване процедурата по замяната. Коя е тази замяна?  

Красимира Славева – общинска администрация 
 Раздел ІV – касае замени и тук попадат автомобилите, които Общината придоби 

безвъзмездно от Министерството на отбраната.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Има ли други неясноти по отношение на тази точка.  

Полк. Трифон Трифонов – зам. кмет на Община Попово 
 На въпроса на г-н Тодоров защо е необходимо да се увеличи щата, а не да се реши 

само с видео наблюдение – елементарния отговор е следния – какво от това, че камерата ще 
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заснеме 16 годишен младеж, че руши – вие знаете, че обекти, които са изградени по 

програми 5 години трябва да се поддържат в този вид в който са, и излиза много по-скъпо, 

защото не искам да ви предавам данни за градската градина какви вандалщини стават само. 

Друго е когато живата охрана респектира, тя предпазва. Това е идеята, да вие се смеете, но 

когато всеки ден започнете да се сблъсквате с престъпността в гр. Попово усмивката 

изчезва.  

 Второ по отношение на автомобилите ние ги поискахме от МО, тъй като имахме 

необходимост от комплектоване на аварийно спасителните групи и други неща. После обаче 

се оказа, че тези автомобили са тежки и не могат да се използват в централната градска част, 

за тази цел беше предложено да се заменят за лекотоварни самосвали с товароподемност 

някъде до 2 тона, които да могат да се движат в централната градска част без риск и с 

разбира се по-малко разходи за тяхната поддръжка. Това наложи тази замяна, като освен 

всичко друго, идеята е когато се предложи нещо в замяна комисия от Общината да отиде да 

огледа и да каже – това да, това не. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Има ли други въпроси. Мисля, че се изясниха нещата, които бяха неясни. 

Преминаваме към гласуване по точка 7 от дневния ред. 

 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ПРОТИВ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ДА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ЗА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
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ЗА    -  24 
ПРОТИВ   -    2 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 423      
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  от Закона за общинската 
собственост и чл. 5А, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

 1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2014 г. както следва: 

  в раздел III  се прави следното допълнение: 

т.  А  

 – помещение /част от сграда/ в с. Садина   с площ от 40 кв. м.; 

 - общински обор в с. Ковачевец с площ  от 170 кв. м. и УПИ – 870 кв. м.; 

 - УПИ ХІІ – 851, кв. 14 по плана на с. Славяново с площ от 1130 кв. м.; 

 - част от имот № 000199 в землището на с. Ковачевец с площ от 100 кв. м. за 

разполагане на временен търговски обект; 

- помещение /част от сграда/ в  кв. 23, пл. сн. № 561 в с. Водица с площ 38 кв. м. 

- УПИ ІІ, кв. 49, пл. сн. № 388 с площ 870 кв. м. 

т. Б . ІІІ  

– метален павилион в с. Славяново. 

 

в раздел ІV се допълва: 

- товарен автомобил ЗИЛ 131 с пазарна цена 6500 лв. 

- товарен автомобил ЗИЛ 131 с пазарна цена 6200 лв. 

- товарен автомобил ЗИЛ 130 с пазарна цена 4500 лв. 

 2. Възлага на кмета на общината провеждането на публични търгове с явно 

наддаване за определяне на наемателите и купувача, както и извършването на процедурата 

по замяната. 
 

 Преминаваме към осма точка от Дневния ред. 
8. Допълнение на списъка по чл. 3, ал. 2 с обекти за приватизация по чл. 1 ал. 2 т. 6 от 
ЗПСК. 
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 четири  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Позволете да ви зачета проекта за решение: 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 ал. 3 т. 2 от ЗПСК, 
чл. 4 ал. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация,   Общинският съвет 
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РЕШИ 
  

1. Допълва списъка по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК със следния обект: 
- Бивша детска градина в с. Паламарца, представляваща ПИ с кад. № 319 в кв. 56 

на селото, ведно със застроените в него едноетажна масивна сграда с площ от 
385 кв. м и едноетажна масивна сграда с площ от 48 кв. м., за който има издаден 
АОС № 1850/20.02.2014 г. 

2. На обекта по т. 1 да се изготви правен анализ от правоспособен юрист и пазарна оценка 
от лицензиран оценител. Определянето им да се извърши чрез преки преговори. 

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите. 
 

А сега имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. Преминаваме 

към гласуване на тази точка. 

 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

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

 
ЗА    -  24 

   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2 
 

 Решението се приема. 



 25 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 424  
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 ал. 3 т. 2 от ЗПСК, 

чл. 4 ал. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с 
подготовката за приватизация,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Допълва списъка по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК със следния обект: 
a. Бивша детска градина в с. Паламарца, представляваща ПИ с кад. № 319 в кв. 56 

на селото, ведно със застроените в него едноетажна масивна сграда с площ от 
385 кв. м и едноетажна масивна сграда с площ от 48 кв. м., за който има издаден 
АОС № 1850/20.02.2014 г. 

2. На обекта по т. 1 да се изготви правен анализ от правоспособен юрист и пазарна оценка 
от лицензиран оценител. Определянето им да се извърши чрез преки преговори. 

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите. 
 
Преминаваме към девета точка от Дневния ред. 
9. Утвърждаване на оценки на вещи, подлежащи на продажба. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов  – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 

Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание  чл. 21, ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал.1  

от Закона за общинската собственост  и чл. 49, ал. 2, т. 1, чл. 35, ал. 2, т.1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. Утвърждава направените пазарни оценки от лицензиран оценител за начални цени 

на вещи за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване както следва: 

  

 № 
по ред 

 
ВИД НА ВЕЩИТЕ 

 
брой 

единична 
цена 
лв. 

1 Хидравлична преса 1 750 

2 Шмиргел за гравиране 7 180 

3 Вибросито 1 85 

4 Морга за глина 4 25 

5 Глазурапарат 1 140 

6 Пещ с табло 1 360 

7 Сушилня 1 270 

8 Сушилен вагон 6 45 

9 Пещ 1 800 



 26 

10 Лабораторна пещ 1 360 

11 Стелаж 3 70 

12 Работна маса 5 50 

13 Шкаф 1 30 

14 Бормашина 1 180 

15 Грънчарско колело 9 84 

16 Метален павилион 1 2500 

 

 Цените са със ДДС. 

 2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на вещите. 

 

Имате думата за въпроси по докладната записка. Не виждам.  Преминаваме към 

гласуване. Който е съгласен с така прочетения проект за решение, моля да гласува: 

 
Гласуваме ПОИМЕННО : 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

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

 
ЗА    -  26 

   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 425   
 
На основание  чл. 21, ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал.1  

от Закона за общинската собственост  и чл. 49, ал. 2, т. 1, чл. 35, ал. 2, т.1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. Утвърждава направените пазарни оценки от лицензиран оценител за начални цени 

на вещи за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване както следва: 

  

 № 
по ред 

 
ВИД НА ВЕЩИТЕ 

 
брой 

единична 
цена 
лв. 

1 Хидравлична преса 1 750 

2 Шмиргел за гравиране 7 180 

3 Вибросито 1 85 

4 Морга за глина 4 25 

5 Глазурапарат 1 140 

6 Пещ с табло 1 360 

7 Сушилня 1 270 

8 Сушилен вагон 6 45 

9 Пещ 1 800 

10 Лабораторна пещ 1 360 

11 Стелаж 3 70 

12 Работна маса 5 50 

13 Шкаф 1 30 

14 Бормашина 1 180 

15 Грънчарско колело 9 84 

16 Метален павилион 1 2500 

 

Цените са със ДДС. 

2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на вещите. 

 
Преминаваме към десета точка от Дневния ред. 
10. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин в земя от общински 
горски фонд. 
Вносител: д-р Людмил 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 четири  гласа ЗА комисията подкрепя 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 пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

 

На основание чл. 21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите,  чл. 24 от Правилника 
за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и 
Приложение №5 /Тарифа за таксите и услугите при ползване на общински горски 
фонд/ от Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване върху земя от общински 

горски фонд за разполагане на пчелин за срок от десет години на  Христо Стефанов 

Христов от с. Еленово в землището на с. Еленово, ЕКАТТЕ 27259, Отдел 184, подотдел 

„ж” с площ от 0.4 ха /4 дка/, попадащ в имот №110005, местност „Пчелина”. 

2. Определя цена на правото на ползване -10 лева/дка/ година. 

3. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за ползване на общински 

недвижим имот. 

 

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване по точката от дневен ред.  

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 

 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

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

 
   ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 426     
 

На основание чл. 21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите,  чл. 24 от Правилника 
за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и 
Приложение №5 /Тарифа за таксите и услугите при ползване на общински горски 
фонд/ от Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване върху земя от общински 

горски фонд за разполагане на пчелин за срок от десет години на  Христо Стефанов 

Христов от с. Еленово в землището на с. Еленово, ЕКАТТЕ 27259, Отдел 184, подотдел 

„ж” с площ от 0.4 ха /4 дка/, попадащ в имот №110005, местност „Пчелина”. 

2. Определя цена на правото на ползване -10 лева/дка/ година. 

3. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за ползване на общински 

недвижим имоти. 

 
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред. 
11. Учредяване на право на надстрояване на „Надстройка над магазин за хранителни 
стоки и заложна къща за офиси” на сграда с идентификатор № 57649.503.210.7 по 
кадастрална карта на гр. Попово,  ж. К. „Младост”. 
Вносител: д-р Людмил 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 четири  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов  – общински съветник 
 С три 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 пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 
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На основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

     1.Да бъде учредено право на надстрояване с площ 215.90кв.м. на „Надстройка над 

магазин за хранителни стоки и заложна къща за офиси” на сграда с идентификатор 

№57649.503.210.7 по кадастрална карта на гр. Попово, за която е отреден УПИ І от кв.4 по 

регулационния план на гр. Попово,  ж.к. ”Младост” за сумата от 5 250 лева на Фикрет 

Сюлманов Селимов. 

     2.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на право на 

надстрояване, след извършване на дължимите плащания от суперфициера 
 
Имате ли въпроси по докладната. Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:  

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ОТСЪСТВА 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

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

 
   ЗА    -  23 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 427        
 

На основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

     1.Да бъде учредено право на надстрояване с площ 215.90кв.м. на „Надстройка над 

магазин за хранителни стоки и заложна къща за офиси” на сграда с идентификатор 

№57649.503.210.7 по кадастрална карта на гр. Попово, за която е отреден УПИ І от кв.4 по 

регулационния план на гр. Попово,  ж.к. ”Младост” за сумата от 5 250 лева на Фикрет 

Сюлманов Селимов. 

     2.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на право на 

надстрояване, след извършване на дължимите плащания от суперфициера 
 
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред. 
12. Предварително писмено съгласие за промяна предназначение на земеделски земи, 
учредяване на сервитут и право на прокарване на водопровод и определяне трасе на 
инженерна инфраструктура за строеж „Напорен водопровод в с. Захари Стояново”. 
Вносител: д-р Людмил 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 пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение. Съгласно чл. 8 ал. 1от 

ЗОС придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост се 

извършва под ръководството и контрола на ОбС каквото следва да направим с проекта за 

решение на тази докладна записка.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 193 ал. 1 и 4 от Закон за устройство 

на територията, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 25 ал. 5 
във връзка с ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 30 ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 Общински съвет Попово дава предварително съгласие за промяна на предназначението 
на земеделски земи с начин на трайно ползване „полски пътища” – общинска собственост в 
землището на с. Захари Стояново, общ. Попово, за учредяване на сервитут и право на 
прокарване на водопровод през общински и частни имоти /полски пътища, ниви, пасище, 
мера, дерета/ и за утвърждаване трасе на линейната инфраструктура – водопровод за строеж 
„Напорен водопровод в с. Захари Стояново”. 
 
Имате ли въпроси по докладната. Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:  

 

Гласуване ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

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

 
   ЗА    -  25 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 428       
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 193 ал. 1 и 4 от Закон за устройство 
на територията, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 25 ал. 5 
във връзка с ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 30 ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 Общински съвет Попово дава предварително съгласие за промяна на предназначението 
на земеделски земи с начин на трайно ползване „полски пътища” – общинска собственост в 
землището на с. Захари Стояново, общ. Попово, за учредяване на сервитут и право на 
прокарване на водопровод през общински и частни имоти /полски пътища, ниви, пасище, 
мера, дерета/ и за утвърждаване трасе на линейната инфраструктура – водопровод за строеж 
„Напорен водопровод в с. Захари Стояново”. 
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Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред. 
13. Кандидатстване на Община Попово за финансиране на проект от Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда. 
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 пет  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов  – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение:  

На основание чл. 21, ал. , т. 23 и ал. 2,  чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 8, във 
връзка с чл. 20 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за проект: „Напорен водопровод в 
с. Захари Стояново” в размер на 183 904,80 лв. /сто осемдесет и три хиляди 
деветстотин и четири лева/  с ДДС. 

 
2. Дава съгласие за предоставяне на собствени финансови средства  в размер на  5 

500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ с ДДС, представляващи разходите за 
строителен и авторски надзор.  

 
Определя изграждането на напорен водопровод в с. Захари Стояново, като 
приоритетен  обект за Община Попово с голяма обществена значимост 

 
Имате ли въпроси по докладната? 

  

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Първо искам да попитам, защото не знам честно казано в система Дунав, включено 

ли е водоснабдяването на селото и това ще бъде допълнение към система Дунав на 

водоснабдяването, това което се прави в момента, и понеже в докладната е записано, че ще 

се осигури качество и количество на питейната вода, значи ли това че ние, които пием от 

система Дунав нямаме качествена вода? Тук виждаме, че ще се замърси риска от 

замърсяване на околната среда, здравето на населението и ще се намали себестойността на 

водата. Колко ще се намали себестойността на водата в с. Захари Стояново, защото все пак 

това е важно да го знаем. Какъв ще бъде икономическия ефект от тази работа.  
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ 
 Система Дунав захранва с вода група населени места в община Попово, които са 

формирани главно по трасето на дунавския водопровод и обхващат част от бивша Садинска 

община, и краен пункт гр. Попово. Селата Садина и Захари Стояново са в поречието на р. 

Бели лом и се захранват с помпажна вода от терасите на р. Мали лом помпажно и 

гравитачно от гористите и хълмисти възвишения в близост до р. Бели лом. Така че в тези 

две населени места имаме гравитачно и помпажно водоснабдяване, които са от местни 

водоизточници силно влияещи се от терасите на р. Бели лом. Има възможност в Захари 

Стояново с реконструкцията на този довеждащ водопровод хранителен на селото, който 
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първата му част вече е изградена и функционира с пари от ПУДОС преди осем години с 

реконструкцията на този участък да намалим загубите по трасето и да осъществим по-голям 

процент на водоснабдяване на населеното място не с помпажна, а с гравитачна вода. 

Разликата между цената на гравитачната и помпажната вода е съществена за населението от 

такъв род населени места. Има три цени на вода – помпажна изцяло, гравитачна и смесена. 

Борбата е в това село процента на гравитачната вода да бъде по-голям включително и в 

летния период, знаете  че в Захари Стояново основния поминък на населението е 

отглеждането на животни, а те искат много вода, особено през летния период когато е 

засушливо се налага да преустановим почти на нула подаването на гравитачната вода, да 

минем изцяло на помпажна, а това оказва съществено влияние върху джоба на жителите на 

селото. С колко процента ще увеличим – всяка година е различно, защото това зависи от 

дядо господ. Когато има високи подпочвени води гравитачната вода е повече и цената за 

населението е по-ниска, но най-сигурно, че процента на загубите ще ги сведем до нула и 

вероятността да зависим от дядо божи, ще бъде все по-малка. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Други въпроси има ли по този водопровод? Няма.  Преминаваме към гласуване на 

тази точка от дневния ред:  

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

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

 
   ЗА    -  25 
   ПРОТИВ   -    0 
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   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 429      
 
На основание чл. 21, ал. , т. 23 и ал. 2,  чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 8, във 

връзка с чл. 20 от ЗМСМА,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1. а съгласие Община Попово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ от ПУДООС за проект: „Напорен водопровод в с. Захари 
Стояново” в размер на 183 904,80 лв. /сто осемдесет и три хиляди деветстотин и 
четири лева/  с ДДС. 

 
2. Дава съгласие за предоставяне на собствени финансови средства  в размер на  5 

500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ с ДДС, представляващи разходите за 
строителен и авторски надзор.  
Определя изграждането на напорен водопровод в с. Захари Стояново, като 

приоритетен  обект за Община Попово с голяма обществена значимост 
 
Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред. 
14. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в 
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 пет  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от Закона за управление 

на отпадъците,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 Приема Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците в 
Община Попово за 2013 година. 
 

 Колеги, имате думата за мнения, становища и въпроси по разглеждания материал. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми колеги, може и да ставам банален, но винаги ме е интересувало, а аз 

смятам че ги интересува и всички жители на Попово как се съхраняват тези 80 тона 

химични отпадъци, които се намират на територията на града. Поне по моя информация, 

която имам странична, всичко е както трябва след всички комисии, които са минали, това е 

одобрено. Все пак аз мисля, че това е безкрайно опасно на територията на града ни ние да 

държим една такава огромна бомба. Защото колкото и добре да бъдат съхранявани тези 

отпадъци едно външно вмешателство злонамерено може да направи нещо страшно И не 

знам дали не трябва да помислим, това да бъде изнесено от града по някакъв начин. В края 
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на краищата се намират на триста метра от кв. Запад. Когато стане белята ще стане много 

страшно, предупреждавам от много сесии насам. Мисля, че тази точка е обвързана точно с 

това и аз наистина искам не толкова да бъде за мен, колкото за жителите на града как се 

съхраняват тези отпадъци, колко са тези отпадъци и не е ли възможно тяхното преместване 

на по-голямо разстояние от града, или на разстояние далеч от населени места.  

 Още един въпрос имам – в края на докладната тук пише, че във връзка с отпадъците 

от електрическото оборудване, това е нещо, което изключително актуално в момента, те 

трябва да се предават на определени места, пише че с фирма „Тонер Дайрект   България” 

ЕООД има намерение за изграждане на пунктове. Не знам тези намерения до кога са и кога 

ще бъдат? Аз мисля, че в един отчет трябва да има строго конкретни дати. И това нещо ще 

заработи ли, защото това нещо можем да го видим и догодина в отчета.? А това е 

изключително необходимо, защото аз вече се сблъсквам с това, доста хора да ме питат къде 

да си изхвърлят употребяваната електронна техника, която сега така е направена, че тя 

излиза от употреба доста бързо. Трябва да се реагира доста бързо да предложим на хората 

начин за предаването на тази техника. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз също съм загрижен за тези неща, но си мисля, че на по-предната сесия беше 

отговорено на същия този ваш въпрос за отпадъците, ако не ме лъже паметта. Г-жа Ненова 

тогава ви отговори, въпреки това ще и дам отново думата. Аз по-скоро бих искал да 

използвам момента да призова всички – знаете, че на 26 април БТВ Медия груп организира 

кампания „Да почистим България”, бих искал да призова всички общински съветници и 

всички граждани на Попово да се включат активно. Има добра разяснителна кампания, 

всеки който го интересува може да се отнесе към отдел „Екология” при Общината. Сега 

давам думата на г-жа Ненова да отговори на въпросите на г-н Тодоров. 

Лилия Ненова – общинска администрация  
 Добър ден на всички присъстващи. Първо ще отговоря на въпроса за съхраняване на 

пестициди с изтекъл срок на годност. Те са в тези количества, които вие казахте – малко 

повече, към 85 тона ориентировъчно, защото при препакетирането заедно с новите внесено 

са общо около 85 тона. Пестицидите са пакетирани последния път преди 2 години. Всяка 

година имаме междуведомствена комисия по проверка на такива складове. Миналата година 

сме имали предписание да снабдим склада допълнително със средства за пожарогасене. 

Това предписание е изпълнено. По въпроса на трайното изтегляне на пестицидите не само 

от нашия град, но и в цялата страна е крайно належащ, но това е голям финансов ресурс. 

Специално правихме една груба сметка – за да се изтеглят нашите пестициди за крайно 

обезвреждане е необходимо някъде около милион и двеста хиляди лева. Сами разбирате, че 

нашата община не разполага с такива средства. В момента Министерството прави постъпки 

относно финансиране на тази дейност. В края на тази година мина обследване инициирано 

от ПУДОС, ще стартират няколко пилотни проекта за сума ако не се лъжа на сто триста и 

шестдесет хиляди лева, което е много малко. Дали ще включат нашата община не мога да 

кажа. Това се решава на ниво Министерство, а програмата е спечелена със средства 

финансирани от швейцарска агенция. Да се надяваме, че все пак ще тръгне от мъртвата 

точка.  

 По второто питане, относно предаване и разкомплектоване на електронно 

оборудване излязло от употреба имаме наистина сключен такъв договор, понеже тази 

услуга е безвъзмездна, би трябвало да изградят пунктове, но ние нямаме никакви лостове да 

ги накараме да го направят това нещо. И съответно този въпрос не се решава. Не само в 

нашата община, но и на други места, абсолютно една и съща ситуация е навсякъде. 

Фирмите имат лиценз, не са заинтересовани да събират това електронно оборудване, защото 

от него някаква печалба те нямат, но за да получат лиценз те трябва да обхванат един 

спектър от отпадъци – и луминисцентните лампи, и електронното оборудване – не им е 

изгодно. Получават лицензии, писахме писма до Министерството, че фактически когато ние 

заявяваме някакви електронни оборудвания за предаване –те ни отказват. Казват, че нямат 
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ресурс. Министерството не разваля тези разрешителни и лицензи и този въпрос в момента е 

висящ, но мога да ви кажа, че тези фирми, които се занимават при нас с изкупуване на 

черни и цветни метали разшириха своите разрешителни и сега в момента имат 

разрешителни вече за предаване и изкупуване на това електронно оборудване, което 

означава че всеки един от нас може да се възползва от тази услуга. Тя я има предложена на 

територията на нашата община. Предстои общината да изгради пункт за предаване на 

различни видове битови отпадъци, включително и електронно оборудване, но в момента 

още нямаме финансиране. Ще бъде изграден предполагам тази или следващата година, 

защото ние сме задължени да имаме такъв пункт.  Това е което мога да ви кажа.  

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Аз искам да благодаря за отговора – беше изчерпателен. Но още един въпрос, докато 

чакаме да ги преместим да не бъдат в гради ни, защото с едно злонамерено външно 

въздействие там би могло да направи нещо страшно за града ни. Просто да предпазим града, 

не знам дали са много средствата или малко, които споменах в момента, но бъдете сигурни, 

че от специалисти, разговарял съм с много, ако стане нещо, ще стане страшно. Да направим 

една сметка, да обмислим нещата, да ги изместим някъде, където даже и да стане нещо няма 

да е чак толкова опасно.  

Лилия Ненова – общинска администрация  
 Нямаме възможност да ги местим тези отпадъци. За сумата – това е много 

относително нещо – по тези цени, които проверявах преди половин година – груба сметка  

милион и двеста хиляди. Те се изнасят извън България тези отпадъци, ние нямаме 

инсталации за изгаряне. Друго искам да ви кажа, че този склад има физическа охрана. Там 

просто така не може да се влезе. Не се разкарват хора, които са злонамерени и просто не се 

допускат на тази територия. Дори и аз като ходя на проверка в този склад, аз трябва да се 

представя на охраната, за да ме пуснат вътре. Затова смятам, че на момента сме предприели 

всички възможни мерки за обезопасяване на този склад. Ние не може така да тръгнем и да 

ги местим. Там работят специализирани фирми. Аз като влизам в склада за проверка, аз 

дори нямам право да бутам нищо в този склад. Аз трябва да съм оторизирано лице, 

работещо към такава фирма.  

 Катя Грибнева – общински съветник 
 Аз попитах и миналия път, когато беше представен такъв отчет – какво стана с 

жълтите и сините контейнери? Тъкмо хората свикнаха да разделят отпадъците, но 

специално по селата, свикнаха и хвърляха, но ми беше отговорено, че фирмата си ги е 

изнесла. Но ето вече колко време не са поставени отново. И още нещо – това, че пише през 

периода 2013 – от служители на общината са извършени периодични проверки. Дали 

наистина се вършат такива проверки, поне в Светлен като погледна има нерегламентирани 

сметища  и в края на селото, и до вододайната зона, и къде ли не.  

 И още нещо – какво стана със завода за боклук край Светлен. То бяха големи 

обещания, то бяха инвеститори италиански от албански произход и т.н., не че много искам 

да има такъв, напротив, но все пак какво става, до колкото знам има назначени там някакви 

служители към тази фирма. Получават някакви средства. Това не е залегнало тук в отчета. 

Лилия Ненова – общинска администрация  
 Не е залегнало, защото няма развитие на този проект, който е по линия на публично 

частно партньорство. Тази фирма се ангажира да изгради пункт за приемане на различен 

спектър битови отпадъци от населението като общината предлага свой терен. Там има 

някакви юридически неуредици, които не мога да ви кажа точно, защото в момента не 

разполагам с тази информация. Но на територията на този терен, който е отреден за 

изграждането на завода за отпадъци в момента се движи процедура за определяне на 

временна  площадка за приемане на строителни отпадъци от Общината. Това мога да ви 

кажа.  

 А за контейнерите – в момента тази услуга се предлага от оторизирани фирми, които 

сключват договор с Министерството. До миналата година работеха 9 фирми на територията 
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на страната. Сега останаха само 4 и правят ново райониране на територията. В момента 

водим преговори с две фирми, които да ни обслужват, защото договорът с тази фирма се 

прекратява на 15 май. И ще бъдат изтеглени контейнерите и ще бъдат докарани нови, но 

още не мога да ви кажа с коя фирма ще подписваме договор. 

Тихомир Трифонов – общинска администрация  
 Първо за контейнерите  - проблемът наистина изникна в началото на 2013 г. с 

оставането само на 4 фирми, които монополизираха тази дейност. И доколкото това е 

дейност, от която се реализират не малки печалби за съжаление не ги интересуват малките 

общини. И прекратяването на договора не идва по наше желание, а по желание на фирмите 

изпълнители. Много е труден специално този въпрос с разделното събиране. 

 По отношение на ЕКО ПОПОВО, знаете че създадохме това дружество по тогава 

действащия закон за публично частно партньорство. Всички знаехме, че закона има 

непълноти, че закона подлежи на изменение, но никой от нас не очакваше, че ще отменят 

закона изцяло. Закона е изцяло отменен и всички създадени в България публично частни 

партньорства по този закон в момента са блокирани. Имахме очаквания, че ще бъде приет 

закона в края на миналата година, мина обсъждане, мина и през Сдружението на общините, 

дадохме нашите предложения. В момента върви второ такова обсъждане в Сдружението, 

има някакво уверение, че преди лятната ваканция ще мине закона. За съжаление липсата на 

този закон блокира всичко що е свързано с публично частното партньорство. Партньорите 

ни са информирани за тази работа, очакваме и посещение на техни представители за да 

търсим изход от тази ситуация и вероятно ще преминем на някаква друга форма на 

сътрудничество. Иначе има знаете изготвен идеен проект, в момента в който се появи 

законово основание ние веднага сме готови да го внесем в Министерството на екологията.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-н Трифонов. Позволете ми и аз да кажа няколко думи дотолкова, 

доколкото се ангажирах , направих опит да възродя тази идея. Знаете, че има назначен 

изпълнителен директор от страна на партньорите ни. От наша страна няма човек, който да 

получава заплата от ЕПО ПОПОВО. Г-н Трифонов е оторизиран от Общината да движи 

въпросите, но той не получава за това заплата. Това беше в отговор на въпроса ви. 

А по отношение на това, да ние ги движим, макар и с бавни стъпки движим 

въпросите там. Очакваме в средата или края на май месец да дойдат нашите партньори от 

Италия за да можем да разговаряме с тях. Създава ни трудност липсата на законови 

основания, имаме и други юридически пречки по отношение на други неща. Идеята е, че 

макар и с малки стъпки не е изоставена идеята, мисля, че ще бъде от полза на общината, 

въпреки че имаше в Светлен някакви настроения против това. В момента дори площадката 

за строителни отпадъци би била от полза за общината. 

Тихомир Трифонов – общинска администрация  
Само това искам да добавя, че тази площадка ще се опитаме да я организираме като 

депо за временно съхранение и за преработка, тъй като знаете от следващата година всички 

обекти, които се изпълняват, особено тези които са с обществени средства, в зависимост от 

вида на обекта, определен процент от влаганите материали да бъдат рециклирани. Ще 

използваме тази площадка. Освен това Закона за управление на отпадъците беше допълнен 

с една Наредба № 7, която излезе в края на миналата година, която ще ни даде възможност 

при въвеждане на такъв вид дейности да редуцираме размера на таксата битови отпадъци за 

да можем да не повишаваме тази такса за населението, която и без това не е никак малка. В 

тази посока са насочени усилията ни. Водят се разговори и с други инвеститори, не сме се 

фокусирали единствено и само върху този проект. Знаете през следващата година се очаква 

и се знае, че ще има ново повишение на таксата за депониране, докато се достигне 

максималния размер, който ще бъде 90 лева, в момента е 15 имайте пред вид, че това е 

много сериозно увеличение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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Предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване на тази точка 

от дневния ред:  

 Който е съгласен Отчета да бъде приет във варианта, в който е предложен моля да 

гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  21 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    4 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 430      
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от Закона за управление 
на отпадъците,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

 Приема Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците в 
Община Попово за 2013 година. 
 
 
Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред. 
15. Изменение и допълнение на 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 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов  – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 

от Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги, 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 
 

 Изменя и допълва Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва: 

 

1. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, се правят следните 

изменения и допълнения: 

  1.1 В графа „Вид услуга” след текста „Екскурзоводска беседа на късноантичната 

крепост „Ковачевско кале””,се добавя следният текст: „(за лица и групи до 20 души)” 
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1.2 В графа „Такса” размерът на таксата за „Екскурзоводска беседа на 

късноантичната крепост „Ковачевско кале” (за лица и групи до 20 души)”, се изменя от 

„10.00 лв.” на „5.00 лв.” 

 

№ по 
ред 

Вид услуга Такса Забележка 

16. Входна такса при посещение на 

туристически комплекс „Ковачевско 

кале”.  

- възрастни  

- ученици, пенсионери и деца     

от 7г. възраст  

 

Екскурзоводска беседа на 

късноантичната крепост 

„Ковачевско кале” 

(за лица и групи до 20 души)  

 

Фотографиране с антично облекло. 

 

 

Детска анимация в детски кът 

 

 

Изработване на изделия от глина 

 

 
Ползване на амфитеатрална сцена 

 

 

 

 

1.00лв. 

0.50 лв. 

 

5.00 лв. 

 

 

 

10.00 лв. / за 1 лице 

 

10.00 лв. за 30 мин.  

 

10.00 лв. за брой.  

 

 

100 лв. / час 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

В цената не е 

включен ДДС 

 
 
 Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. 

Веселин Несторов – общински съветник 
 В т. 16 предполагам, че е станала някаква грешка - ученици, пенсионери и деца  от 

7г. възраст – не трябва ли да бъде – до 7 години. 

Владимир Стойков – общинска администрация 
 Децата до 7 години не плащат такса, това касае децата от първи клас – от 7 години 

нагоре.  

Катя Грибнева – общински съветник  
 Нека остане текста само за ученици и пенсионери, иначе става дублиране. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Предлагам да гласуваме предложението на г-жа Грибнева – текста да стане „ученици 

и пенсионери” 

 Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

  

Гласуване ЗА: 
   ЗА    -  25 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ! 
 

Предлагам да прекратим разискванията и да преминем към гласуване на тази точка 

от дневния ред:  

 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 
   ЗА    -  25 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 431      
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 
от Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги, 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 
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РЕШИ 
 

Изменя и допълва Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва: 

 

1. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, се правят следните 

изменения и допълнения: 

  1.1 В графа „Вид услуга” след текста „Екскурзоводска беседа на късноантичната 

крепост „Ковачевско кале””,се добавя следният текст: „(за лица и групи до 20 души)” 

 

1.2 В графа „Такса” размерът на таксата за „Екскурзоводска беседа на 

късноантичната крепост „Ковачевско кале” (за лица и групи до 20 души)”, се изменя от 

„10.00 лв.” на „5.00 лв.” 

 

№ по 
ред 

Вид услуга Такса Забележка 

16. Входна такса при посещение на 

туристически комплекс „Ковачевско 

кале”.  

- възрастни  

- ученици и пенсионери  

 

Екскурзоводска беседа на 

късноантичната крепост 

„Ковачевско кале” 

(за лица и групи до 20 души)  

 

Фотографиране с антично облекло. 

 

 

Детска анимация в детски кът 

 

 

Изработване на изделия от глина 

 

 
Ползване на амфитеатрална сцена 

 

 

 

 

1.00лв. 

0.50 лв. 

 

5.00 лв. 

 

 

 

10.00 лв. / за 1 лице 

 

10.00 лв. за 30 мин.  

 

10.00 лв. за брой.  

 

 

100 лв. / час 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

В цената не е 

включен ДДС 

 
 
Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред. 
16. Кандидатстване с проектно предложение „ЦНСТ гр. Попово – За нашите деца” по 
процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме 
нито едно дете” : КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С пет  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Няма кой да каже становището на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

 Колеги, зачитам ви проекта за решение по тази точка:  

 
На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 17 ал. 1 т. 7, във връзка с чл. 20 от 

ЗМСМА и нормативната уредба, отнасяща се до изпълнение на Националната карта 
на планираните резидентни грижи и Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства по реда и начина на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ  BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно 

дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността с цел получаване 

на безвъзмездно финансиране на проектно предложение с наименование „ЦНСТ гр. 
Попово – За нашите деца”.  

2. Декларира, че поема ангажимент за създаване на социална услуга Център за 

настаняване от семеен тип един брой, в съответствие с Националните карти на 

резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура 

със средства по ОП „Регионално развитие”, схема BG161PO001/1.1-12/2011. 

3. Декларира, че услугата ще бъде поддържана минимум пет години след нейното 

създаване. 

4. Упълномощава кмета на Община Попово да извърши всички последващи действия. 

 

Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. 

 

 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
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 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ОТСЪСТВА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ОТСЪСТВА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 
   ЗА    -  22 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 432     
 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 17 ал. 1 т. 7, във връзка с чл. 20 от 
ЗМСМА и нормативната уредба, отнасяща се до изпълнение на Националната карта 
на планираните резидентни грижи и Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства по реда и начина на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ  BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно 

дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността с цел получаване 

на безвъзмездно финансиране на проектно предложение с наименование „ЦНСТ гр. 
Попово – За нашите деца”.  

2. Декларира, че поема ангажимент за създаване на социална услуга Център за 

настаняване от семеен тип един брой, в съответствие с Националните карти на 

резидентните и съпътстващите услуги в изграждащата се социална инфраструктура 

със средства по ОП „Регионално развитие”, схема BG161PO001/1.1-12/2011. 

3. Декларира, че услугата ще бъде поддържана минимум пет години след нейното 

създаване. 

4. Упълномощава кмета на Община Попово да извърши всички последващи действия. 

 
Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред. 
17. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за  2014 – 2015 година. 
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС  

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С пет  гласа ЗА комисията подкрепя 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. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал. 1 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
УТВЪРЖДАВА Общинската програма за закрила на детето за 2014 – 2015 година 
 
Имате ли въпроси по отношение на Програмата. Няма. 

 
 Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложението, моля да гласува. 

 
Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  22 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 433     
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал. 1 от 
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

УТВЪРЖДАВА Общинската програма за закрила на детето за 2014 – 2015 година 
 
Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред. 
18. Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект “Осигуряване на 
ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на Център за 
настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013”, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси” 

Стефан Иванов – общински съветник 
 С три гласа ЗА комисията подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 

На основание чл. 20 във връзка с чл.17,ал.1, т.2 и т.6, чл.21, ал.1,т.8 и т.10 от 
ЗМСМА и на основание чл.13.4 от Общите условия към договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-
2013», Общинският съвет 

РЕШИ 
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    1. Дава разрешение на  Кмета на Община Попово – д-р Людмил Димитров Веселинов да 

удължи срока на издадената Запис на  Заповед за обезпечаване на авансово плащане  

одобрена с  Решение  №305 по протокол  № 24/04.07.2013г. на  Общински съвет считано от 

16.04.14 г и съобразено с новия срок за изпълнение на дейностите по проекта в полза на 

Министерството на регионалното развитие,  Управляващ орган на Оперативна програма „ 

Регионално развитие ” –   Главна   Дирекция  „ Програмиране на регионалното развитие ”за 

сумата от 280 186, 45 лв.  / двеста и  осемдесет  хиляди сто осемдесет и шест лева и  

четиридесет и пет  стотинки  /, които са 35 %  от стойността на безвъзмездната финансова 

помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране 

проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез 

изграждане на Център за настаняване от семеен тип” по Оперативна програма „ Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034. 

 

Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. 

 

 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ОТСЪСТВА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ОТСЪСТВА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 
   ЗА    -  22 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
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 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 434      
 

На основание чл. 20 във връзка с чл.17,ал.1, т.2 и т.6, чл.21, ал.1,т.8 и т.10 от 
ЗМСМА и на основание чл.13.4 от Общите условия към договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-
2013», Общинският съвет 

РЕШИ 
  

    1. Дава разрешение на  Кмета на Община Попово – д-р Людмил Димитров Веселинов да 

удължи срока на издадената Запис на  Заповед за обезпечаване на авансово плащане  

одобрена с  Решение  №305 по протокол  № 24/04.07.2013г. на  Общински съвет считано от 

16.04.14 г и съобразено с новия срок за изпълнение на дейностите по проекта в полза на 

Министерството на регионалното развитие,  Управляващ орган на Оперативна програма „ 

Регионално развитие ” –   Главна   Дирекция  „ Програмиране на регионалното развитие ”за 

сумата от 280 186, 45 лв.  / двеста и  осемдесет  хиляди сто осемдесет и шест лева и  

четиридесет и пет  стотинки  /, които са 35 %  от стойността на безвъзмездната финансова 

помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране 

проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез 

изграждане на Център за настаняване от семеен тип” по Оперативна програма „ Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034. 

 
Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред. 
19. Съгласуване на схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за 
устройство на територията, допълваща одобрената схема от 1999 година. 
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 четири  гласа ЗА комисията подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 
 Комисията в състав от 5 човека подкрепихме единодушно проекта за решени. 

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. 7 от Наредба за 

разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи 
дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

 1. Общински съвет Попово съгласува схема за поставяне на преместваеми обекти за 
търговия и услуги в имоти № 000199 с НТП – др. Селскостопанска територия и № 131001 с 
начин на трайно ползване /НТП/, в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, м. „Калето” – 
общинска собственост. 
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 Тук на втория номер не е записан начина на трайно ползване. По скицата виждам, че 

пише – паркинг. Ако трябва да гласуваме и да го добавим.  

 Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната.  

Никола Тошков – общински съветник 
 Уважаеми господин председател, колеги, като начало искам да честитя Възкресение 

на всички жители на Община Попово, да им пожелая да са живи и здрави. Да ви кажа малко 

се обърках от тази точка. В началото на днешния работен ден вие казахте в отговор на г- 

Тодоров, че относно Ковачевско кале не трябва да се търсят икономически изгоди и 

варианти за самоиздръжка, а сега в момента с отдаването на концесия на някаква територия 

за изграждането на заведение или там каквото ще да е, не е ли пак икономическа изгода? И 

в тоя ред на мисли пак да си припомним, че Общината съфинансира близо 1 милион, а ако 

се върнем малко по-назад на въпроса на г-н Тодоров за пестицидите, тези 85 тона, които се 

намират на територията на Попово. По последния одит за държавата има 4 000 тона 

пестициди и за тях са отделени 24 милиона, делено на 4 това са 6 лева на кг, искам да ви 

кажа, че този 1 милион, който го дадохме за Ковачевско кале, ако го бяхме дали за 

пестицидите щеше да стане, едно че по-ефтино, друго – щяхме да спечелим повече. 

Съфинансирането беше 900 000 лева.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз ще ви отговоря на този въпрос. Но в този случай ние ще дадем право на някой да 

постави преместваем обект на този терен  

Никола Тошков – общински съветник 
 Нямам нищо напротив, просто исках да споделя. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Това е по-скоро начин на привличане на допълнителни туристи. Можем ли да 

получим уточнение на начина на ползване на втория имот? 

Инж. Николай Николов – директор на Дирекция ТСУ 
 Уважаеми съветници, както стана дума още в първия раздел, когато говорихте за 

самоиздръжката на Калето, трябваше по някакъв начин да се осигури пълен цикъл на 

атракцията, тоест да има и задоволяване на туристите с по едно кафе, безалкохолно, 

сандвичи, това нещо, което не е функция на общината и няма как общината да го върши 

като стопанска дейност. Беше пуснато писмо до управляващия орган, което молим да ни 

разреши на площадка № 2 от вече урбанизираната територия от общия парцел, и за това се 

води като паркинг да се разреши такъв род дейност. За сега нямаме отговор. Очевидно той 

няма да бъде направен само за Община Попово. В страната има финансирани ред такива 

обекти по тази програма и се мисли по този въпрос в Регионалното министерство, въпроса 

да бъде решен комплексно за всички обекти в страната финансирани по тази програма. Но 

до тогава ние предлагаме в същия парцел, който се води земеделска земя в долния му край 

до мостчето – осигурява подход към посабинско землище да се ситуира един такъв 

временен обект, ако се разреши той ще бъде преситуиран просто на площадката на вече 

урбанизираната територия, ако управляващия орган разреши това. До тогава посетителите 

да могат да получават елементарни услуги на общественото хранене – сандвичи, 

безалкохолно и кафе.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Николов. В такъв случай правим предложение за допълнение на 

решението – към имот № 131001 с начин на трайно ползване /НТП/ - паркинг, в землището на 
с. Ковачевец, общ. Попово, м. „Калето” – общинска собственост.. – така да се чете решението. 

 
 Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  24 
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   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Предложението  се приема. 
 

Преминаваме към гласуване на цялото решение. Гласуваме явно по тази точка. Който 

е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 435     
 

 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 от Наредба за 
разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи 
дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

 1. Общински съвет Попово съгласува схема за поставяне на преместваеми обекти за 
търговия и услуги в имоти № 000199 с НТП – др. селскостопанска територия и № 131001 с 
начин на трайно ползване /НТП/ - паркинг, в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, м. 
„Калето” – общинска собственост. 
 
Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред. 

20. Даване на съгласие за разрешаване изработване на Частично изменение /ЧИ/ на 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за следните 
населени места: Априлово, Водица, Медовина, Ковачевец, Славяново, Гагово, 
Паламарца, Осиково, Ломци, Светлен, Кардам, Садина, Зараево, Дриново. 
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 гражданскиправа” 

Иван Неделчев  – общински съветник 
 С четири  гласа ЗА комисията подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл.134, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие Кметът на община Попово да 

разреши изработване на Частично изменение /ЧИ/ на Подробен  устройствен план /ПУП/- 

План за улична регулация /ПУР/ за следните населени места: 
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- с. Априлово - участъци с Осово кръстовище/О.К/ -  47,47а,67,66,65,65;  

65,63,163,61,64,52; 46,45,169,44,43,42;  42,138,28,29,129,30,32,33;  33,34,35,8,9,5,41,10; 

- с.Водица – участъци с О.К - 53,72,73,78,89,118,117; 92,115,116,117; 

117,127,126,158,164,163,191,192,194,222,241,242,243,244; 

- с.Медовина – участък с О.К - 73,97,98,109,121,122,128,143,147,148,163,164,175,176,177; 

- с.Ковачевец – участъци с О.К -178,177,184,185,232,233,236; 112,121,122,123,195,194; 

90,88,84; 

       165,180; 52,53,54,55,56;  156,148А,148; 111,80,81,82; 

- с.Славяново – участъци с О.К - 71,72,73,64,65,70,71; 73,62; 72,65; 64,27,25,24,23; 

73,76.106; 

- с.Гагово – участъци с О.К - 84,80; 117,116,118,119,120,128,76; 75,73,74; 

42,41,40А,40,93,93; 

- с.Паламарца – участък с О.К - 221,217,216,213,200,187,185,184,183,182,175,174А,140А; 

- с.Осиково – участък с О.К - 92,93,94,95,96; 96,98,74В,74Б,107Б,107А,105,104; 104,102; 

101,100; 

-        с.Ломци – участъци с О.К - 102,180,103;  102,180,103; 133,124; 124,125; 

136,135,134,133,132,129; 
- с.Светлен – участъци с О.К - 132,131,130,122,121; 105,106,106,103,102,101А,100,102А; 

68,70А; 

- с.Кардам – участъци с О.К - 159158,81,116,115,94,59,58,57,38,37,39,36,20,19,18; 

38,48,24,23,22,19; 138,195,250Д255; 

- с.Садина – участъци с О.К - 311,284,281,282,275; 118,119,111; 230,229,248,322,249; 

231,245, 

252,253,265,264;117,116,115,114,120,113,112,98,110,100,101,102,75,64,65,66,48,49,50,51,

37; 

- с.Зараево – участъци с О.К  - 129,131,134,135,136,137,140,143,144,145А,146,147,148; 

107А,111-112; 107А,111-112; 85,63,44; 

- с.Дриново – участъци с О.К - 57,52,53,54,55,96,87,86,81,82; 99,100,55,70; 

21,49,109,142,165. 

 

Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. 

 

 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
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 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 
   ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 436      
 

На основание чл.134, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА,   Общинският съвет 

РЕШИ 
 

Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие Кметът на община Попово да 

разреши изработване на Частично изменение /ЧИ/ на Подробен  устройствен план /ПУП/- 

План за улична регулация /ПУР/ за следните населени места: 
 
- с. Априлово - участъци с Осово кръстовище/О.К/ -  47,47а,67,66,65,65;  

65,63,163,61,64,52; 46,45,169,44,43,42;  42,138,28,29,129,30,32,33;  33,34,35,8,9,5,41,10; 

- с.Водица – участъци с О.К - 53,72,73,78,89,118,117; 92,115,116,117; 

117,127,126,158,164,163,191,192,194,222,241,242,243,244; 

- с.Медовина – участък с О.К - 73,97,98,109,121,122,128,143,147,148,163,164,175,176,177; 

- с.Ковачевец – участъци с О.К -178,177,184,185,232,233,236; 112,121,122,123,195,194; 

90,88,84; 

       165,180; 52,53,54,55,56;  156,148А,148; 111,80,81,82; 

- с.Славяново – участъци с О.К - 71,72,73,64,65,70,71; 73,62; 72,65; 64,27,25,24,23; 

73,76.106; 

- с.Гагово – участъци с О.К - 84,80; 117,116,118,119,120,128,76; 75,73,74; 

42,41,40А,40,93,93; 

- с.Паламарца – участък с О.К - 221,217,216,213,200,187,185,184,183,182,175,174А,140А; 

- с.Осиково – участък с О.К - 92,93,94,95,96; 96,98,74В,74Б,107Б,107А,105,104; 104,102; 

101,100; 

-        с.Ломци – участъци с О.К - 102,180,103;  102,180,103; 133,124; 124,125; 

136,135,134,133,132,129; 
- с.Светлен – участъци с О.К - 132,131,130,122,121; 105,106,106,103,102,101А,100,102А; 

68,70А; 
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- с.Кардам – участъци с О.К - 159158,81,116,115,94,59,58,57,38,37,39,36,20,19,18; 

38,48,24,23,22,19; 138,195,250Д255; 

- с.Садина – участъци с О.К - 311,284,281,282,275; 118,119,111; 230,229,248,322,249; 

231,245, 

252,253,265,264;117,116,115,114,120,113,112,98,110,100,101,102,75,64,65,66,48,49,50,51,

37; 

- с.Зараево – участъци с О.К  - 129,131,134,135,136,137,140,143,144,145А,146,147,148; 

107А,111-112; 107А,111-112; 85,63,44; 

- с.Дриново – участъци с О.К - 57,52,53,54,55,96,87,86,81,82; 99,100,55,70; 

21,49,109,142,165. 

 

Преминаваме към двадесет и първа точка от Дневния ред. 
21. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на територията на 
Община Попово за периода 2014 – 2015 година. 
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 комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, ч 17 ал. 1 

т. 7, чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36б ал. 4 от Правилника за прилагане на 
закона за социалното подпомагане,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

Общински съвет Попово приема годишен план за развитие на социалните услуги в 
община Попово за периода 2014 – 2015 година. 
 

Имате думата за мнения, въпроси, предложения. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 

гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 437     
 

На основание чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, ч 17 ал. 1 
т. 7, чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36б ал. 4 от Правилника за прилагане на 
закона за социалното подпомагане,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  



 53 

 Общински съвет Попово приема годишен план за развитие на социалните услуги в 
община Попово за периода 2014 – 2015 година. 
 
Преминаваме към двадесет и втора  точка от Дневния ред. 
22. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата – „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в 
гр. 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 комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 

чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното 
подпомагане, както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за 
развитие на социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и 
Годишният план за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

             1.Дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Дневен център за възрастни хора с 

увреждания” в град Попово, с капацитет 50 потребители, считано от 01.07.2015г., като делегирана 

държавна дейност. 

            2.Финансирането на социалната услуга ”Дневен център за възрастни хора с увреждания „ да 

се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата 

дейности чрез общинския бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

             3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността , 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

             4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово 

за разкриване на социална услуга ”Дневен център за възрастни хора с увреждания „ , считано от 

01.07.2015, с капацитет -50 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за 

изготвяне на предложение до Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на 

чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.    

 
Имате думата за мнения, въпроси, предложения. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 

гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 438 
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На основание чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 
чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното 
подпомагане, както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за 
развитие на социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и 
Годишният план за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

             1.Дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Дневен център за възрастни хора с 

увреждания” в град Попово, с капацитет 50 потребители, считано от 01.07.2015г., като делегирана 

държавна дейност. 

            2.Финансирането на социалната услуга ”Дневен център за възрастни хора с увреждания „ да 

се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата 

дейности чрез общинския бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

             3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността , 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

             4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово 

за разкриване на социална услуга ”Дневен център за възрастни хора с увреждания „ , считано от 

01.07.2015, с капацитет -50 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за 

изготвяне на предложение до Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на 

чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.    

 
Преминаваме към двадесет и трета  точка от Дневния ред. 
23. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата – „Дневен център за стари хора” в гр. 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 комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 

На основание чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 

чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, 

както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за развитие на 

социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и Годишният план за 

развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1.Общински съвет Попово дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Дневен център 

за стари хора” с капацитет 40 потребители в град Попово, считано от 01.07.2015г., като делегирана 

държавна дейност. 

            2.Финансирането на социалната услуга ”Дневен център за стари хора „ да се осъществява по 

единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския 

бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

             3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността , 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

             4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово 

за разкриване на социална услуга ”Дневен център за стари хора „ , считано от 01.07.2015, с 

капацитет - 40 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за изготвяне на 

предложение до Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 
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Имате думата за мнения, въпроси, предложения. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 

гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 439 
 

На основание чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 

чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, 

както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за развитие на 

социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и Годишният план за 

развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

 1.Общински съвет Попово дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Дневен център 

за стари хора” с капацитет 40 потребители в град Попово, считано от 01.07.2015г., като делегирана 

държавна дейност. 

            2.Финансирането на социалната услуга ”Дневен център за стари хора „ да се осъществява по 

единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския 

бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

             3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността , 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

             4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово 

за разкриване на социална услуга ”Дневен център за стари хора „ , считано от 01.07.2015, с 

капацитет - 40 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за изготвяне на 

предложение до Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
 
Преминаваме към двадесет и четвърта точка от Дневния ред. 
24. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата –  „Защитено жилище”. 
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 комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание  чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение 

на чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане, както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за 

развитие на социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и 
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Годишният план за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1.Дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Защитено жилище” за лица с психични 

разстройства  в град Попово с капацитет 10 потребители, считано от 01.07.2015г., като делегирана 

държавна дейност. 

         2.Финансирането на социалната услуга ”Защитено жилище „ за лица с психични разстройства 

да се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата 

дейности чрез общинския бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

         3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността , 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

         4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово за 

разкриване на социална услуга ”Защитено жилище „ за лица с психични разстройства, считано от 

01.07.2015, с капацитет - 10 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за 

изготвяне на предложение до Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на 

чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.    

 
Имате думата за мнения, въпроси, предложения. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 

гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 440 
 
На основание  чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение 

на чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното 

подпомагане, както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за 

развитие на социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и 

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,   
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1.Дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Защитено жилище” за лица с психични 

разстройства  в град Попово с капацитет 10 потребители, считано от 01.07.2015г., като делегирана 

държавна дейност. 

         2.Финансирането на социалната услуга ”Защитено жилище „ за лица с психични разстройства 

да се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата 

дейности чрез общинския бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

         3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността , 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

         4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово за 

разкриване на социална услуга ”Защитено жилище „ за лица с психични разстройства, считано от 

01.07.2015, с капацитет - 10 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за 
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изготвяне на предложение до Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на 

чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.    

 
Преминаваме към двадесет и пета точка от Дневния ред. 
25. Приемане на решение от Общински съвет Попово за разкриване на социална 
услуга, делегирана от държавата – „Дом за стари хора” в с. Посабина. 
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 комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 

чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното 
подпомагане, както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за 
развитие на социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и 
Годишният план за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1.Дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Дом за стари хора” в с. Посабина , общ. 

Попово с капацитет 60 потребители , считано от 01.07.2015г., като делегирана държавна дейност. 

            2.Финансирането на социалната услуга ”Дом за стари хора „ да се осъществява по единни 

разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския 

бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

         3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

         4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово за 

разкриване на социална услуга ”Дом за стари хора „, считано от 01.07.2015, с капацитет - 60 

потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за изготвяне на предложение до 

Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане.    

 
Имате думата за мнения, въпроси, предложения. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 

гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 441 
 
На основание чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 

чл.36в,ал.1,т.1 и ал.2 и ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното 
подпомагане, както и чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА в изпълнение на Стратегията за 
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развитие на социалните услуги  на територията на община Попово за периода 2011-2015 и 
Годишният план за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2014-2015г,,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1.Дава съгласие за разкриване на  социална услуга „Дом за стари хора” в с. Посабина , общ. 

Попово с капацитет 60 потребители , считано от 01.07.2015г., като делегирана държавна дейност. 

            2.Финансирането на социалната услуга ”Дом за стари хора „ да се осъществява по единни 

разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския 

бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет. 

         3.Броят и длъжностите  на персонала да бъде съобразен с Методиката за определяне 

длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността , 

утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. 

         4. Възлага на Кмета на Община Попово  да представи Решението на Общински съвет Попово за 

разкриване на социална услуга ”Дом за стари хора „, считано от 01.07.2015, с капацитет - 60 

потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане за изготвяне на предложение до 

Агенция социално подпомагане , съгласно разпоредбите на чл.36в,ал.3,т.1 и т.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане.    

 
Преминаваме към двадесет и шеста точка от Дневния ред. 

 26. Вземане на решение за разкриване на социална услуга Център за настаняване от 
семеен тип за лица с умствена изостаналост като делегирана от държавата дейност 
считано от 01.02.2015 година. 
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 комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 19 ал. 4 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на 

чл. 36в ал. 1 т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, чл. 17 ал. 1 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Разкрива ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост по проект 
„Преодоляване на социалното изключване на лица с умствена изостаналост, чрез 
създаване на ЦНСТ в Община Попово” по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ – „Живот в общността” по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, находящ се на ул. „Христо Христов” № 3 в с. Медовина, с 
капацитет : 12 лица; персонал: 11 броя и годишна издръжка 99648 лева /12 х 8304 
лв./, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.02.2015 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати Решението на ОбС Попово до 
Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Търговище, за изготвяне на 
предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, 
съгласно чл. 36в, ал. 1 от ППЗСП. 

 
Имате думата за мнения, въпроси, предложения. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 

гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
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   ЗА    -  23 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 442 
 

На основание чл. 19 ал. 4 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на 
чл. 36в ал. 1 т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, чл. 17 ал. 1 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Разкрива ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост по проект „Преодоляване 
на социалното изключване на лица с умствена изостаналост, чрез създаване на ЦНСТ в 
Община Попово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 
„Живот в общността” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
находящ се на ул. „Христо Христов” № 3 в с. Медовина, с капацитет : 12 лица; 
персонал: 11 броя и годишна издръжка 99648 лева /12 х 8304 лв./, като делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.02.2015 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати Решението на ОбС Попово до 
Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Търговище, за изготвяне на 
предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, 
съгласно чл. 36в, ал. 1 от ППЗСП. 

 
Преминаваме към двадесет и седма точка от Дневния ред. 

27. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2014 година. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Образовани, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

Тодор Тодоров  – общински съветник 
 С три  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 

21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

 Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Попово за 
2014 година. 
 

Имате думата за мнения, въпроси, предложения.  

Тодор Тодоров  - общински съветник 
 На комисията аз взех отношение, искам и сега да го направя, защото имам чувството, 

че по-голямата част от общинските съветници нямат представа за това, че имаме 32 

читалища в общината и 56 бройки  осигурени с държавна субсидия за работа в тези 

читалища. Средствата за читалищата се разпределят от комисия със заповед на кмета по 
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механизъм определен от Министерството на културата. Това е много хубаво, че се прави 

такова разпределение, че има такава комисия, аз мисля че към този отчет трябва да има и 

едно представяне къде са тези хора, тези 56 човека по кои читалища са разпределени? 

Защото имам чувството, че има струпване на хора в определени читалища, не всички са 

читалищни дейци, а от отговорите, които получих вчера на комисията, че доста читалища 

стоят затворени, защото няма бройки. Като казвам, доста това са читалища в малки 

населени места. На тях почти нищо не им се дава, за да работят. Ако трябва да се направи 

малко по-динамичен режим на работа на някои хора, тези читалища да бъдат отваряни, ако 

трябва през ден или в седмицата поне един ден от някого, защото да имаме 32 читалища и 

някои от тях изобщо да не се отварят, други да са пренаселени с хора, струва ми се, че не е 

най-оптималното решение. Нямам нищо против, комисията да разпределя къде да бъдат 

бройките, но ОбС трябва да има реална представа за какво става въпрос. Поне като 

информация, която да ни бъде дадена – в кое читалище, колко човека работят, защото все 

пак читалищата са 32, а бройките са 56. Нека да има по-голяма прозрачност, мисля че ще 

направим по-активни читалищните дейци по този начин.  

Росица Георгиева – общинска администрация  
Уважаеми господин председател, уважаеми съветници, 

Както господин Тодоров каза, в общината работят 32 читалища, които са съдебно 

регистрирани освен в областния съд в Търговище, така и в Министерството на културата. 

Ежегодно МК отпуска бюджетна субсидия, която е субсидия на бройка. За нашата община 

това са 56 субсидирани бройки, които са в размер на 6400 лева. Това означава, че бюджета 

на читалищата за 2014 година е 358 400 лева. Тези средства ежегодно се разпределят от 

комисия, която става със заповед на кмета. В тази комисия председател е представител на 

общината от Дирекция финансово стопански дейности, секретаря е от направление Култура 

и със всеки един представител на тези 32 народни читалища. Според закона за народните 

читалища и закона за народния бюджет тези средства се отпускат за осигуряване на ФРЗ, за 

осигуровки, за условия на труд и издръжка, като комисията съблюдава всеки един щатен 

служител да бъде обезпечен и остатъка от средствата се разпределят и за дейност. Малките 

читалища, в малките населени места това е единствения културен институт, те са си 

регистрирани в съда, давана им е издръжка, нямат щатен служител, тъй като нямат такъв 

обем на работа . Обикновено управителния съвет работи на обществени начала, това е и 

тяхното желание. Просто съблюдаваме законовите рамки и норми.   

Катя Грибнева – общински съветник 
 Уважаеми господин Председател, колеги, 

 Аз съм като упълномощена от някои читалищни секретарки да изразя мнение и да 

попитам най-напред, оказва се, че от всички тези средства остава някаква сума в рамките на 

3000 лева на година неизразходвани. Как ще бъдат дадени на читалищата, по какъв принцип 

ще бъдат разпределени, това е единият ми въпрос?  

 Другото е да ви запозная с един проблем, който според мен все повече се 

задълбочава, а това е отношението между културната институция читалище по места и 

пенсионерските клубове. В последните една две години, откакто г-жа Габровска е 

ръководител на пенсионерските клубове се забелязва нещо, което така създава напрежение, 

а именно пенсионерските клубове в амбицията си да имат голяма дейност така дублират 

дейността на читалищата. И може би апетитите им към читалищата са от банковите сметки, 

които имат и средствата, но много често г-н кмета д-р Веселинов се явява като човек, който 

трябва да ходи и да потушава напрежението спешно викан в някои села. Не че това е нещо 

лошо, нека се работи заедно, но просто читалищата си имат своя специфика, те са създадени 

по силата на два закона и не може да се стига до това, както някъде се случва, че 

пенсионерите заплашват, че ще окупират читалищата, защото искат там да влизат да 

действат. Едното е социална дейност, другото е дейност на културен институт. Исках да 

знаете, че има такива проблеми, доколкото разбрах и в Поповското читалище има нещо 

такова.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Аз тук бих искал да чуя предложения, защото знам за такива напрежения в някои 

населени места, но за мен е добре да има някакво желание и страст за показване на по-

добро, това е вид конкуренция между отделните желаещи да го направят това, и когато 

наистина не води до конфронтация е стимулиращо. Проблема е когато започнат да се влагат 

лични елементи в този процес, тогава наистина се получава конфронтация и мисля, че това 

би следвало да се опита да се потуши на местно ниво. И да се върна на точката в момента, 

това което обсъждаме касае читалищата – обсъждаме програмата за развитие на 

читалищната дейност, това е по-настрани от темата.  

Росица Георгиева – общинска администрация  
Аз искам само да разясня на г-жа Грибнева – преходния остатък в 2013 г., вписано е 

това в протокола, разяснено е, че този приходен остатък остава за разпределение от 

председателя и секретаря за изпълнение на дейностите на читалищата с внасяне на тяхно 

предложение, което трябва да касае основната дейност на читалищата. Преходния остатък е 

в размер на 5992 лева и всяко едно читалище може да внесе своето предложение да му 

отпуснати част от тези средства, които да бъдат изцяло за дейността на читалището.  

Иван Неделчев – общински съветник 
 Първо искам да се извиня, че това което ще кажа, не съм и много компетентен по 

тези въпроси, но ми прави впечатление и искам да запитам тази програма като се прави, 

дали се преписва всяка година една и съща, или се вземат под внимание населените места и 

хората, които живеят там. Защо го казвам това? Миналата година когато приемахме тази 

програма аз зададох  същия въпрос и питам защо се прави разлика между селата. Имам пред 

вид село Звезда. Звезда е населено място, което не е със затихващи функции. Там живеят в 

момента 150 човека, от които 80 % са млади хора. Тази година Общината даде, доколкото 

имам информация около 10 000 лева за да отремонтира читалището. Преди три или четири 

години, когато Катя напусна, събраха се вземаха една жена и казаха – ти ще си отговорник 

на читалището и всичките са по-възрастни от мене хора, които нямат никакъв интерес, даже 

не са се събирали и не са се виждали. Средствата, които отпускат за читалището там в края 

на  годината се прави един събор в селото и въпроса приключва. Елате да видите в 

библиотеката, което се води библиотека, всичко е нахвърляно, нищо не може да се намери. 

Никой не се интересува от тях да отиде да ги подреди. Струва ми се, че ако там няма човек 

трябва от тук от отговорниците от културата да дойдат да го видят. Читалището беше 

отремонтирано, отворено е, децата влизат, играят, тропат, хвърлят, никой не поглежда какво 

става. Нито едно мероприятие не е отразено тук в тази програма да го има за годината. На 

21 май в момента, благодарение на кметския наместник, който е инициативен прави едно 

голямо мероприятие, на което  ще дойдат много хора, но да бъде в читалището, да бъде 

организирано. Те събират 5 коча, че ги заколят, ще ядат и пият и нищо друго, бабин ден 

правят, трифон зарезан правят, никъде не го виждам тук посочено.  

Росица Георгиева – общинска администрация  
Аз искам да кажа, че тази програма е изготвена въз основа на предложенията на 

председателите на всяко едно от читалищата. Тя е една обобщена програма Общото 

събрание си избира ръководния орган. Той се избира на всеки 3 години. Така, че ако 

читалищните дейци в с. Звезда не са доволни могат по време на отчетно изборното събрание 

да сменят своето ръководство. Те са самостоятелни юридически лица, те вземат сами своите 

решения. Общината може само да им оказва някакво съдействие, като не може да се меси в 

техните решения.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Наистина е така. Инициативността трябва да излезе от читалищните настоятелства. 

Това, че читалищните настоятелства се ръководят в момента  от възрастни хора, които 

нямат тази ангажираност е проблем, но като имаш 80 % млади хора, изберете един 

инициативен млад човек, който да бъде всеки ден на главата на Р. Георгиева и да иска 
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непрекъснато и ще има дейност. Иначе, ако чакате общината да го организира няма как да 

стане. Мисля, че изместихме темата от точката от дневния ред. 

Тодор Тодоров  - общински съветник 
Мисля, че темата е точно тази. Мисля, че този път я налучкахме. Аз благодаря на г-н 

Неделчев за това, което каза, защото това, което аз започнах да говоря в началото касае 

точно това. Ако има един човек, който от тук да бъде назначен нека не бъде само в Звезда, 

нека да обслужва цял регион, нека да бъде мобилен, нека да бъде назначен в това читалище 

и да получава заплата, той ще отговаря и ще носи тази отговорност. Ние разчитаме на хора, 

които може би ги посочваме да бъдат в ръководството на дадено читалище и ги караме да 

бъдат такива, които наистина го правят само в услуга на някого. Тези хора нямат интерес, те 

не са и задължени. Затова казах, че в основата на всичко тука е разпределението на тези 56 

бройки. Ако тези 56 бройки са разпределени както трябва и обхванат всички читалища, този 

проблем за който говори Иван Неделчев няма да съществува, няма да има разхвърляни 

книги, няма да има безстопанственост, защото този, който получава заплата носи 

отговорност. Благодаря ви. 

инж. Милена Божанова – зам. кмет на община Попово 
Извинявам се, но няколко пъти беше казано, че читалищата са самостоятелни 

юридически лица. И пак отиваме на извода, че тук се говори за инициативност на местната 

общност. Инициативата трябва да дойде от там. Може би ви прави впечатление, че 

програмата се внася – годишна програма гласуваме, а се внася април месец, и това е така, 

защото се бавят предложенията от съответните читалища. По закон до 10 ноември 

предложенията за дейността трябва да се представят в Общината. И общината има наистина 

обобщаваща функция. Отчетите за дейността на читалищата, понеже се разходват публични 

средства, ние имаме ангажимента и вие като ОбС да проследите как са разходват средствата 

и да бъдете информирани за това – до там. Иначе инициативата  трябва да бъде на самите 

читалища и на самите населени места. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-жа Божанова. Мисля, че изчерпахме достатъчно темата.  Преминаваме 

към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 

гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА    -  20 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 443 
 

На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 
21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

 Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Попово за 
2014 година. 
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Преминаваме към двадесет и осма точка от Дневния ред. 
28. Разваляне на договор за продажба на общински обект /хижа „Незабравка” с. Долец/ 
по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и заплащане на 
неустойки за неизпълнени инвестиционни ангажименти от „Девня трейд” ООД  гр. 
Варна. 
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 четири гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 
 Нашата комисия подкрепя с пет гласа ЗА предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Зачитам ви проекта за решение. 

  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 87 и чл. 92 от ЗЗД и чл. 6, ал. 2 и чл. 

12 от сключения договор,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

  Упълномощава кмета на общината да предприеме всички законосъобразни 
действия по следприватизационния контрол, които включват едностранно разваляне 
на приватизационния договор по съдебен ред  и предявяването на иск за неустойки за 
неизпълнение на предвидените инвестиции в размер на 10%  или  50070 лв. към 
„Девня трейд” ООД, гр. Варна. 
 

Имате думата за въпроси по докладната записка.  

 

Стефан Иванов – общински съветник 
 Господин председател, колеги, аз нямам въпрос, искам само да кажа, че съм приятно 

изненадан от инициативата на кмета Веселинов, че най-после се вижда че се оказва някакъв 

следприватизационен контрол. Според мен трябва да се разшири този контрол и да се 

развалят някои сделки още по-назад във времето, стига да нямат давност защото тук 

отсреща срещу общината имаме един паметник – бившия хотел „АНТОЛА” стои там като 

едно грозилище, една дупка. Не знам как стои въпроса с тази приватизационна сделка. Но 

като цяло адмирирам следприватизационния контрол защото идеята е била да се направи 

нещо хубаво за този град, затова сме отдали тези обекти, но след като има такова 

бездействие редно е да се потърси сметка от другата страна по приватизационната сделка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси по тази докладна. Не виждам. Преминаваме към гласуване. 

 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ОТСЪСТВА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
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 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 
 24. Румен Стойчев Русев     ОТСЪСТВА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 
   ЗА    -  21 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 444      
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 87 и чл. 92 от ЗЗД и чл. 6, ал. 2 и чл. 

12 от сключения договор,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
  Упълномощава кмета на общината да предприеме всички законосъобразни 
действия по следприватизационния контрол, които включват едностранно разваляне 
на приватизационния договор по съдебен ред  и предявяването на иск за неустойки за 
неизпълнение на предвидените инвестиции в размер на 10%  или  50070 лв. към 
„Девня трейд” ООД, гр. Варна. 
 
Преминаваме към двадесет и девета точка от Дневния ред. 

29. Разваляне на договор за продажба на общински обект /ресторант „Байкал”/по реда 
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и заплащане на неустойки 
за неизпълнени инвестиционни ангажименти от „Попгруп” ООД гр. Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 
 С четири гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 
 Нашата комисия подкрепя с пет гласа ЗА предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Зачитам ви проекта за решение. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 87 и чл. 92 от ЗЗД и чл. 6, ал. 2 и чл. 

12 от сключения договор, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
  Упълномощава кмета на общината да предприеме всички законосъобразни 
действия по следприватизационния контрол, които включват едностранно разваляне 
на приватизационния договор по съдебен ред  и предявяването на иск за неустойки за 
неизпълнение на предвидените инвестиции в размер на 10% или 50000 лв. към 
„Попгруп” ООД, гр. Попово. 
 
 Имате думата за въпроси- Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. 

 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ОТСЪСТВА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ОТСЪСТВА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 
 24. Румен Стойчев Русев     ОТСЪСТВА 
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 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 
   ЗА    -  20 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 445      
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 87 и чл. 92 от ЗЗД и чл. 6, ал. 2 и чл. 

12 от сключения договор, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
  Упълномощава кмета на общината да предприеме всички законосъобразни 
действия по следприватизационния контрол, които включват едностранно разваляне 
на приватизационния договор по съдебен ред  и предявяването на иск за неустойки за 
неизпълнение на предвидените инвестиции в размер на 10% или 50000 лв. към 
„Попгруп” ООД, гр. Попово. 
 
Преминаваме към тридесета точка от Дневния ред. 
30. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище” АД. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Тук нямаме становища на комисии, затова ви зачитам проекта за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от Търговския 
закон,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 

ХХХХХХХХХХ, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище,  ул. „Димитър Благоев” № 

45, заемаща длъжността Заместник- кмет на Община Попово, да я представлява на редовно 

общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.05.2014 г. от 13.00 часа /резервна 

дата - 02.06.2014г. в 13:00 часа/ в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД и гласува с всички 

притежавани от общината акции по точките от дневния ред: 

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.- проект 

на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2013 г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.,  заверен от 

регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверено от регистриран одитор. 
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3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г. - проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите взема решение  за разпределяне на печалбата на 

дружеството за 2013 г.  

4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 

им през 2013 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г. 

5. Избор на регистриран одитор за 2014. - проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите избира и назначава предложения  регистриран одитор за 2014 г. 

6. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите. 

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управление- проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управление, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 

заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на 

директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 

възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт. 

 Имате думата за въпроси. Всяка година упълномощаваме инж. Божанова да 

присъства на това събрание. Няма въпроси. Преминаваме към гласуване. 

 Който е съгласен с така направеното предложение за решение моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 
 2. Бойко Радев Атанасов     ОТСЪСТВА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ОТСЪСТВА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 15. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 
 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 
 24. Румен Стойчев Русев     ОТСЪСТВА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
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 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 
   ЗА    -  20 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 446     
 
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от Търговския 

закон,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 

ХХХХХХХХХХ, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище,  ул. „Димитър Благоев” № 

45, заемаща длъжността Заместник- кмет на Община Попово, да я представлява на редовно 

общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.05.2014 г. от 13.00 часа /резервна 

дата - 02.06.2014г. в 13:00 часа/ в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД и гласува с всички 

притежавани от общината акции по точките от дневния ред: 

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.- проект 

на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2013 г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.,  заверен от 

регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверено от регистриран одитор. 

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г. - проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите взема решение  за разпределяне на печалбата на 

дружеството за 2013 г.  

4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 

им през 2013 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г. 

5. Избор на регистриран одитор за 2014. - проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите избира и назначава предложения  регистриран одитор за 2014 г. 

6. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите. 

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управление- проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управление, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 

заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на 

директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 
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възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт. 

 
Преминаваме към тридесет и първа точка от Дневния ред. 
Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
Давам думата на д-р Ганка Колева председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми колеги, от 01 март до 22 април тази година в деловодството на общинска 

администрация са постъпили 46 молби от жители на Община Попово за отпускане на 

еднократна помощ от ОбС. Комисията разгледа молбите и предлага на ОбС да вземе 

следното решение:  

 
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 
 
 1. Сабина Иванова Бонева  - 250 лева 
 2. Афизе Хамидова Салиева  - 250 лева 
 3. Ана Ангелова Николова  - 250 лева 
 4. Николинка Огнянова Маринова - 100 лева 
 5. Ани Георгиева Жекова   - 250 лева 
 6. Йордан Петров Йорданов  -   50 лева 
 7. Кирил Иванов Митев   - 150 лева 
 8. Йордан Иванов Колев   -   50 лева 
 9. Фереде Юсенова Мехмедова  -   50 лева 
 10. Айше Юсуфова Арифова  - 250 лева 
 11. Огнян Кънчев Пантов   - 100 лева 
 12. Свобода Димитрова Йорданова - 200 лева 
 13. Христо Георгиев Христов  - 250 лева 
 14. Калинка Ангелова Денева  - 100 лева 
 15. Стефан Кътев Петров   - 100 лева 
 16. Марийка Христова Колева  -   50 лева 
 17. Деян Димитров Данев   - 100 лева 
 18. Анка Иванова Стефанова  -   50 лева 
 19. Ценка Владимирова Стефанова -    50 лева 
 20. Иван Цонев Иванов   - 150 лева 
 21. Иван Методиев Иванов  - 100 лева 
 22. Венелин Красенов Димитров  - 150 лева 
 23. Сергей Петров Данаилов  - 250 лева 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Алиш Сабри Муса    
2. Недьо Добрев Писарев 
3. Радка Димитрова Маркова 
4. Смиленка Николаева Стоянова 
5. Михаил Хилипов Ангелов 
6. Галя Петкова Вълчинова 
7. Душко Стефанов Радоев 
8. Шафие Кадиева Мехмедова 
9. Павлина Георгиева Русева 
10. Павел Стефанов Николов 
11. Зинеп Ибрямова Селимова 
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12. Кадрие Юсуфова Янова 
13. Евдокия Гицова Гицова 
14. Румяна Данчева Гарчева 
15. Даринка Гиоргиева Йосифова 
16. Олга Драготинова Цветкова 
17. Людмила Георгиева Томова 
18. Звезда Александрова Петкова 
19. Радка Гицова Драганова 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

1. Юмигюл Расимова Мехмедова 
2. Соня Богданова Стоянова 
3. Анка Ангелова Станева 
4. Адем Шабанов Адемов  

 
 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, имате ли забележки по така прочетеното предложение от комисията? Няма. 

Прочитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет отпуска еднократна парична 

помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.  
 
Преминаваме към гласуване на решението: 

 
Гласуваме ЗА: 

ЗА    -  21 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 447        
 
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 
 
 1. Сабина Иванова Бонева  - 250 лева 
 2. Афизе Хамидова Салиева  - 250 лева 
 3. Ана Ангелова Николова  - 250 лева 
 4. Николинка Огнянова Маринова - 100 лева 
 5. Ани Георгиева Жекова   - 250 лева 
 6. Йордан Петров Йорданов  -   50 лева 
 7. Кирил Иванов Митев   - 150 лева 
 8. Йордан Иванов Колев   -   50 лева 
 9. Фереде Юсенова Мехмедова  -   50 лева 
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 10. Айше Юсуфова Арифова  - 250 лева 
 11. Огнян Кънчев Пантов   - 100 лева 
 12. Свобода Димитрова Йорданова - 200 лева 
 13. Христо Георгиев Христов  - 250 лева 
 14. Калинка Ангелова Денева  - 100 лева 
 15. Стефан Кътев Петров   - 100 лева 
 16. Марийка Христова Колева  -   50 лева 
 17. Деян Димитров Данев   - 100 лева 
 18. Анка Иванова Стефанова  -   50 лева 
 19. Ценка Владимирова Стефанова -    50 лева 
 20. Иван Цонев Иванов   - 150 лева 
 21. Иван Методиев Иванов  - 100 лева 
 22. Венелин Красенов Димитров  - 150 лева 
 23. Сергей Петров Данаилов  - 250 лева 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

20. Алиш Сабри Муса    
21. Недьо Добрев Писарев 
22. Радка Димитрова Маркова 
23. Смиленка Николаева Стоянова 
24. Михаил Хилипов Ангелов 
25. Галя Петкова Вълчинова 
26. Душко Стефанов Радоев 
27. Шафие Кадиева Мехмедова 
28. Павлина Георгиева Русева 
29. Павел Стефанов Николов 
30. Зинеп Ибрямова Селимова 
31. Кадрие Юсуфова Янова 
32. Евдокия Гицова Гицова 
33. Румяна Данчева Гарчева 
34. Даринка Гиоргиева Йосифова 
35. Олга Драготинова Цветкова 
36. Людмила Георгиева Томова 
37. Звезда Александрова Петкова 
38. Радка Гицова Драганова 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

5. Юмигюл Расимова Мехмедова 
6. Соня Богданова Стоянова 
7. Анка Ангелова Станева 
8. Адем Шабанов Адемов  

 
 
Преминаваме към тридесет и втора точка от Дневния ред. 
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
  

Няма постъпили такива. 
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С това, поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и третото 
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 / 


