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ПРОТОКОЛ    № 34 

 
 

Днес 29.05.2014 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ТРИДЕСЕТ и  ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да 

вземаме решения.  

Откривам  тридесет и четвърто  заседание на ОбС Попово. 

Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския 

съветник Венетка Колева, а Венета Мисирджиева продължава да  е в болнични. 

На заседанието присъстват  кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, служители 

от общинската администрация. 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  14  

точки. 

В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р 

Людмил Веселинов  

относно: Вземане на Решение за изработване на проект за Общ устройствен план на 

Община ( ОУПО ) Попово. 
Предлагам тя да влезе като точка  13  в Дневния ред. 

 

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува! 

Гласуваме ЗА: 

  ЗА   -  26 

  ПРОТИВ  -    0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ! 

 

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 

 

1. Изменение и допълнение на Решение № 428 по Протокол № 33 от проведено 

заседание на ОбС Попово на 24.04.2014 г., върнато за ново обсъждане със Заповед № 

118 от 30.04.2014 г. на вр. И.Д. Областен управител на област Търговище. 

2. Разкриване на Звено „Обществени поръчки”, дейности и мероприятия към 

Общинска администрация Попово. 
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3. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014 

година. 

4. Продължаване действието на договор за концесия от 16.05.2013 г. за язовир 

„Априлово” с правоприемника на „Нехтена” ЕООД. 

5. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 

собственост, чрез публичен търг. 

6. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 

търг.  

7. Одобряване на Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв. 112 , кв. 112А, гр. Попово с цел 

осигуряване на паркоместа. 

8. Одобряване на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в кв. 

115 по действащия регулационен план на гр. Попово, с цел осигуряване на 

автомобилен достъп и паркоместа от тупик с О.К. / осово кръстовище/ 598-599, през 

УПИ І, до тупик с О.К. 360-500, както и план-схеми по ВиК и ЕЛ. 

9. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. 

10. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”. 

11.  Прилагане на препоръки и Общ план за действие за оптимизиране на функциите 

на общинска администрация Попово, в резултат на реализиран проект „Община 

Попово – ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за 

добро управление”. 

12. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Управител” на „МБАЛ – 

ПОПОВО” ЕООД д-р Янка Андреева Иванова до провеждане на конкурс и 

назначаване на управител. 

13. Вземане на Решение за изработване на проект за Общ устройствен план на Община 

( ОУПО ) Попово. 

14. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 

15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Заповядайте д-р Колева. 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 

 От името на комисията по здравеопазване предлагам промяна в дневния ред на 

заседанието в частта т. 12  Избиране на временно изпълняващ длъжността „Управител” 

на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД д-р Янка Андреева Иванова до провеждане на конкурс 

и назначаване на управител  да бъде изтеглена като точка първа от дневния ред, като 

целта е навременно да се оформят документите – решението на ОбС и заповедта за 

назначаване, които са необходими за неотложни финансови операции на МБАЛ Попово със 

РЗОК и с ОББ. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Който е съгласен с така направеното предложение т. 12 да стане точка 1 и останалите 

да се изместят с една назад моля да гласува. 

Гласуваме ЗА: 

  ЗА   -  27 

  ПРОТИВ  -    0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ! 

     

Дневния ред придобива следния окончателен вид. 
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1. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Управител” на „МБАЛ – 

ПОПОВО” ЕООД д-р Янка Андреева Иванова до провеждане на конкурс и 

назначаване на управител. 

2. Изменение и допълнение на Решение № 428 по Протокол № 33 от проведено 

заседание на ОбС Попово на 24.04.2014 г., върнато за ново обсъждане със Заповед № 

118 от 30.04.2014 г. на вр. И.Д. Областен управител на област Търговище. 

3. Разкриване на Звено „Обществени поръчки”, дейности и мероприятия към 

Общинска администрация Попово. 

4. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014 

година. 

5. Продължаване действието на договор за концесия от 16.05.2013 г. за язовир 

„Априлово” с правоприемника на „Нехтена” ЕООД. 

6. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 

собственост, чрез публичен търг. 

7. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 

търг.  

8. Одобряване на Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв. 112 , кв. 112А, гр. Попово с цел 

осигуряване на паркоместа. 

9. Одобряване на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в кв. 

115 по действащия регулационен план на гр. Попово, с цел осигуряване на 

автомобилен достъп и паркоместа от тупик с О.К. / осово кръстовище/ 598-599, през 

УПИ І, до тупик с О.К. 360-500, както и план-схеми по ВиК и ЕЛ. 

10. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. 

11. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”. 

12.  Прилагане на препоръки и Общ план за действие за оптимизиране на функциите 

на общинска администрация Попово, в резултат на реализиран проект „Община 

Попово – ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за 

добро управление”. 

13. Вземане на Решение за изработване на проект за Общ устройствен план на Община 

( ОУПО ) Попово. 

14. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 

15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

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

 

Гласуваме ЗА: 

  ЗА   -  27 

  ПРОТИВ  -    0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 

 

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 

 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Господин Председател, от името на група съветници искам думата за обръщение, 

имам това право. 

 Уважаеми жители на Община Попово, 

 Общинското ръководство и съветниците на ПП „ГЕРБ” Попово изказва искрената си 

благодарност към жителите на общината, всички членове, симпатизанти и партньори за 

оказаното доверие и подкрепа към партията. ПП „ГЕРБ” за кратко време спечели 
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симпатиите на хората и доказа, че може да работи за една по-добра Европейска България. 

По-добра за всички нейни граждани, без значение от раса, пол, възраст, религия, етническа 

принадлежност. ГЕРБ работи за демокрация, която се основава на свободата, отговорността, 

просперитета, солидарността и справедливостта. ГЕРБ е партия на всички българи, които 

желаят по-доброто за България. След изборите на 25 май ние жителите на общината и 

България показахме, че желаем Европейско бъдеше и няма повече време за губене. С това 

ние гласувахме Европа отново да върне доверието си в България. С вота си дадохме ясно да 

се разбере, че мислим и за доброто бъдеще на новото население. Бъдете уверени, че 

евродепутатите на ГЕРБ достойно ще  ни представляват и ще отстояват интересите на 

всички български граждани. Благодарим и на всички, които неуморно работиха в тази 

кампания. Ние работим близо до хората. Те ни повярваха, защото свършеното от ГЕРБ се 

вижда. Нашите ценности са европейски. Приоритетите, които си поставяме са съобразени с 

нуждите на Общината, на страната и на нейните граждани. След поредния изборен успех е 

още по- ясно, че ГЕРБ е най-стабилния политически субект в България. Това носи радост и 

удовлетворение, но и отговорност. Ние ще продължим да спазваме поетите ангажименти и 

да бъдем отговорни в делата си. Ще работим както до сега за Европейското развитие на 

региона и за Европейски стандарт на живот на хората. Благодаря ви.  

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   

1. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Управител” на „МБАЛ – 

ПОПОВО” ЕООД д-р Янка Андреева Иванова до провеждане на конкурс и 

назначаване на управител. 
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 

 Нашата комисия проведе редовно заседание във вторник в 12 часа. Присъстваха 

всички членове на комисията. С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Адв. Росица Денева – общински съветник 

 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение за избиране на д-р 

Андреева за управител на МБАЛ – Попово.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 След като изслушахме становищата на постоянните комисии ще ви зачета проекта за 

решение: 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 141, ал.3, 6 и 7 от Търговския закон, чл. 62 

ал.1, 3 и 4, чл. 63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 16, ал. 3 и § 1а от 

заключителните разпоредби на Наредба № 9 / 26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването, както 

и чл.16, ал.1, т.5 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

община Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1.Освобождава от длъжност и от отговорност д-р Иван Николов Гущанов - временно 

изпълняващ длъжността “Управител” на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, считано от 07.05.2014г. 

поради смъртта му и съгласно Раздел V, т. 5.2.3 от договора за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” 

ЕООД.   
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2.Избира д-р Янка Андреева Иванова за временно изпълняващ длъжността “Управител” на 

„МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД до провеждане на конкурс и назначаване на управител, считано от 

29.05.2014г.; 

3.Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, в размер 

на  280 / двеста и осемдесет / на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в 

заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, 

установена за страната за съответния месец съгласно чл.16, ал.3 от Наредба № 9 / 26.06.2000г. 

издадена от Министъра на здравеопазването; 

4.Възлага на кмета на Община Попово да сключи договор за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД 

с временно изпълняващия длъжността “Управител”  д-р Янка Андреева Иванова. 

 

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

Андреева е тук, ако имате въпроси към нея могат да бъдат задавани. Д-р Андреева, вие 

желаете ли да кажете нещо пред общинските съветници. Заповядайте. 

Д-р Янка Андреева – кандидат за Управител на МБАЛ - Попово 

 Аз искам да благодаря за високия кредит на доверие, който получавам днес от д-р 

Веселинов, от председателя на ОбС и от вас общинските съветници. Ще мобилизирам 

всички свои сили и потенциали като умения, като нагласи, като контакти, като позиции, 

като опит за да направим всичко възможно за повишаване на имиджа и просперитета на 

Поповската болница, която е така необходима тъй като обслужва две общини в момента. За 

мене е чест, че ставам правоприемник на функциите на такива видни лекари оставили не 

следа, а магистрала в Поповското здравеопазване като започнем още от времето на д-р Ради 

Савов, известен хирург, д-р Атанас Великов и незабравимия д-р Гущанов, които бяха 

достойни хора и добри професионалисти. Лично аз с дълбока мъка сядам на стола на д-р 

Гущанов, защото бяхме много добри приятели и имам един голям сантимент към него. 

Когато започнах първия си летен стаж в Поповската болница това беше човекът, който ме 

посрещна, който ме въведе, който ми помагаше и подкрепяше. Вечна му памет! 

 Съвместно с усилията на целият колектив ще направим всичко каквото зависи от нас 

да предоставяме качествени услуги на населението под формата на медицински продукт 

като съвкупност от диагностика, лечебни дейности, промоция, профилактика на здраве и в 

крайна сметка постигането на една висока степен на удовлетвореност на населението от 

Поповска и Опаченска общини. Благодаря още веднъж за подкрепата и доверието.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Андреева. Давам думата на кмета на общината д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 Д-р Андреева малко в аванс ви благодари, все пак ви предстои да гласувате, но след 

тези думи предполагам че ще гласувате за временно изпълняващ длъжността Управител на 

Болницата в Попово. Аз и благодаря на нея, че се съгласи да вкарам на днешната сесия 

предложение, което да бъде гласувано. Благодаря и на лекарите, с които приказвах и хората, 

които предварително подкрепиха тази кандидатура. Трябва да знаете, че тя изпълнява тази 

длъжност до насрочване и избор на Управител на болницата след конкурс. Правилата и 

договора за управление го решавате вие на едно следващо заседание на ОбС. И трябва да си 

призная, че нашата болница не е в цветущо състояние, както професионални бройки 

капацитет лекари, така и най-тежкото финансово състояние, което болницата в момента има 

като задължения. Можем да си признаем, че дълги години въпреки декларации на тройната 

коалиция, на управлението на ГЕРБ и сега до този момент здравеопазването в България не е 

решено. И ако има политическо целомъдрие на национално ниво трябва да очакваме в най-

скоро време, едва ли с това правителство обаче, да се реши въпроса за болничната помощ. 

Човек е оптимист, да сме оптимисти и ние, ОбС, администрацията и гражданите в Попово 

за бъдещето на Общинската болница. Предстои едно гласуване. Аз ви моля да се отнесем с 

разбиране към болницата, да ускорим подписването на договора, защото чака Здравната 
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каса, за средствата, които трябва да преведе до края на месеца на болницата и да си получат 

възнаграждението. Благодаря ви. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, имате ли въпроси ? 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     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ОТСЪСТВА 

 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    ЗА 

 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 

 18. Мая Стефанова Димитрова    ЗА 

 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    -   27 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0  

 

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 448  
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 141, ал.3, 6 и 7 от Търговския закон, чл. 62 

ал.1, 3 и 4, чл. 63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 16, ал. 3 и § 1а от 
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заключителните разпоредби на Наредба № 9 / 26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването, както 

и чл.16, ал.1, т.5 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

община Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1.Освобождава от длъжност и от отговорност д-р Иван Николов Гущанов - временно 

изпълняващ длъжността “Управител” на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, считано от 07.05.2014г. 

поради смъртта му и съгласно Раздел V, т. 5.2.3 от договора за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” 

ЕООД.   

2.Избира д-р Янка Андреева Иванова за временно изпълняващ длъжността “Управител” на 

„МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД до провеждане на конкурс и назначаване на управител, считано от 

29.05.2014г.; 

3.Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, в размер 

на  280 / двеста и осемдесет / на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в 

заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, 

установена за страната за съответния месец съгласно чл.16, ал.3 от Наредба № 9 / 26.06.2000г. 

издадена от Министъра на здравеопазването; 

4.Възлага на кмета на Община Попово да сключи договор за възлагане управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД 

с временно изпълняващия длъжността “Управител”  д-р Янка Андреева Иванова. 

 

Да честитим на д-р Андреева избора и за Управител на МБАЛ – Попово. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 

 Г-н Председател, от името на група съветници на Коалиция „ЗАЕДНО” искам 10 

минути почивка за да могат да се оформят документите и се подпише решението.  

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред. 

2. Изменение и допълнение на Решение № 428 по Протокол № 33 от проведено 

заседание на ОбС Попово на 24.04.2014 г., върнато за ново обсъждане със Заповед № 

118 от 30.04.2014 г. на вр. И.Д. Областен управител на област Търговище. 

Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Никола Тошков – общински съветник 

 На проведено заседание комисията подкрепя с пет гласа ЗА проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА, както и на 

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

територията, 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 изменя и допълва Решение № 428 по Протокол № 33 от 24.04.2014 

г., както следва:  

1.Общински съвет Попово дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на земеделски земи  с начин на трайно ползване “полски пътища“ – 
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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“.                                            

        2. Общински съвет Попово определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – 3 години. 
 

 Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Няма желаещи. 

Преминаваме към гласуване на решението по докладната. 

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да 

гласува.  

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ОТСЪСТВА 

 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    ЗА 

 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 

 18. Мая Стефанова Димитрова    ЗА 

 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    -   26 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

  

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 449     
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА, както и на 

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

територията, 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 изменя и допълва Решение № 428 по Протокол № 33 от 24.04.2014 

г., както следва:  

1.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“.                                            

        2. Общински съвет Попово определя срок на валидност на предварителното 

съгласие – 3 години. 
 

Преминаваме към трета точка от Дневния ред. 

3. Разкриване на Звено „Обществени поръчки”, дейности и мероприятия към 

Общинска администрация Попово. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева  – общински съветник 

 Комисията заседава вчера в състав от 4 човека, присъстваха и служители от 

Общинска администрация. По тази точка от дневния ред с четири гласа ЗА подкрепяме 

проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

  Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане. 
 

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

публичните финанси,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява разкриване на Звено “Обществени поръчки”, дейности и 

мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово с численост 4 работни места, 

считано от 01.06.2014г. 

 

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 ЗА: 

   ЗА    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 



 10 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 450  
 

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

публичните финанси,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява разкриване на Звено “Обществени поръчки”, дейности и 

мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово с численост 4 работни места, 

считано от 01.06.2014г. 

 

Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 

4. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014 

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 подкрепяме предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на  председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

 Нашата комисия вчера проведе заседанието си от 16 часа в пълен състав и с 

присъствието на представители от общинска администрация. След обсъждане на точката с  

пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева  – общински съветник 

 Искам да кажа, че за пръв път в нашата комисия се случва по точки, касаещи 

бюджета да гласуваме всички единодушно. Комисията с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за 

решение по тази точка от дневния ред. 

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 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

Илиян Станчев   – общински съветник 

 На заседанието, което нашата комисия проведе вчера единодушно с пет гласа 

подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

  Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане. 
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На основани 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. Определят се средствата за Звено „Обществени поръчки” на дейност 122 

„Общинска администрация” в размер на 15 642 лв., в частта за дофинансиране на 

делегирани от държавата дейности с местни приходи, разпределени по разходни параграфи 

както следва: § 01-01 Средства за работна заплата с 13 244 лв. § 05-51 – Вноски от 

работодател за ДОО – 1 391 лв.; Здравно осигурителни вноски от работодател – 636 лв.; 

ДЗПО – 371 лв. 

 2. Завишават се средствата за дейност 738 „Читалища”, параграф §45-00 Субсидии за 

организации с нестопанска цел с 3 000 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности с местни приходи. 

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

разходи в частта за местните дейности с 18 642 лв. 

4. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления 

от продажби на земя” с 40 000 лв.; 

5. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2014 г. § 55-01 

за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно 

лечение” със сумата 40 000 лв. за сметка на Местни дейности. 

6. 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 тази докладна записка.  

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Колеги, нищо против докладната, искам да задам въпрос по първа точка от 

докладната – разбрахме, че се сформира ново звено от четири човека. Да разбираме ли, че 

това ще бъдат нови хора, след като гласуваме средства за работна заплата и да разбираме 

ли, че тези експерти по обществените поръчки ще получават заплата равна на минималната? 

Защото средствата, които са указани по една нормална сметка излиза, че те ще получават 

около 340 лева заплата и наистина ще задоволим ли нуждите на тези експерти с тези 

заплати или това е само част от възнаграждението просто искам да попитам.  

Мариан Маринов – общинска администрация 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Тодоров, в докладната 

в първа точка са заложени средствата за работна заплата само за половин година. Това е 

което искам да уточня. По отношение на назначените хора, които ще постъпят в общинска 

администрация се касае за 1 юрист и трима специалисти. По принцип възнагражденията в 

„местните дейности” на общинска администрация както знаете не са много високи. Може 

би става въпрос за около 400 лева начална работна заплата на специалистите и около 500 

лева за юриста. Това представлява предложението по първа точка от докладната.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Имате ли други въпроси по докладната? Не виждам. 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     ЗА 
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3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ОТСЪСТВА 

 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    ЗА 

 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 

 18. Мая Стефанова Димитрова    ЗА 

 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    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 451  
 

На основани 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. Определят се средствата за Звено „Обществени поръчки” на дейност 122 

„Общинска администрация” в размер на 15 642 лв., в частта за дофинансиране на 

делегирани от държавата дейности с местни приходи, разпределени по разходни параграфи 

както следва: § 01-01 Средства за работна заплата с 13 244 лв. § 05-51 – Вноски от 

работодател за ДОО – 1 391 лв.; Здравно осигурителни вноски от работодател – 636 лв.; 

ДЗПО – 371 лв. 
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 2. Завишават се средствата за дейност 738 „Читалища”, параграф §45-00 Субсидии за 

организации с нестопанска цел с 3 000 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности с местни приходи. 

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

разходи в частта за местните дейности с 18 642 лв. 

4. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления 

от продажби на земя” с 40 000 лв.; 

5. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2014 г. § 55-01 

за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно 

лечение” със сумата 40 000 лв. за сметка на Местни дейности. 

6. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи в 

инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година. 

 

Преминаваме към пета точка от Дневния ред. 

5. Продължаване действието на договор за концесия от 16.05.2013 г. за язовир 

„Априлово” с правоприемника на „Нехтена” ЕООД. 

Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

 С пет  гласа ЗА 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 

 С четири гласа ЗА  и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме докладната записка. 

Съгласно закона за концесиите при преобразуване на концесионера, каквото имаме в случая 

в срок до три месеца от вписването в търговския регистър правоприемника на концесионера 

може да поиска продължаване на концесионния договор от него. Когато правоприемника 

отговаря на изискванията по ал. 1 ОбС Попово приема решение за продължаване на 

концесионния договор с правоприемника в двумесечен срок от подаване на искането и до 

отстраняване на нередовностите по него.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете ми да зачета проекта за решение:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 72, ал. 1 и 3 от Закона за 

концесиите,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. Продължава действието на договор за концесия на язовир „Априлово” от 

16.05.2013 г.  с правоприемника „Нехтена” ЕООД, представлявано от управителя и 

едноличен собственик на капитала Мирослав Стоянов Маринов с ЕГН 8005038220, със 

седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. „Пирин планина” № 16. 

 2.Упълномощава кмета на общината да сключи договор с правоприемника за 

продължаване на концесионния договор съгласно изискванията на чл. 64, ал. 2 от ЗК.. 

 

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: 
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1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ОТСЪСТВА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ОТСЪСТВА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 

 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    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

 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    -  20 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    7 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 452 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 72, ал. 1 и 3 от Закона за 

концесиите,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. Продължава действието на договор за концесия на язовир „Априлово” от 

16.05.2013 г.  с правоприемника „Нехтена” ЕООД, представлявано от управителя и 

едноличен собственик на капитала Мирослав Стоянов Маринов с ЕГН 8005038220, със 

седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. „Пирин планина” № 16. 

 2.Упълномощава кмета на общината да сключи договор с правоприемника за 

продължаване на концесионния договор съгласно изискванията на чл. 64, ал. 2 от ЗК.. 
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Преминаваме към шеста точка от Дневния ред. 

6. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект 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 пет  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева  – общински съветник 

 С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.  

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 

 С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.  

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Зачитам проекта за решение, след което ще ви дам думата.  

 

На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и 

приватизационни оценки, чл. 1,  ал. 2 т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7, 

чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 1, чл. 16,   чл. 36, чл. 37 и чл. 39  от Наредбата за търговете 

и конкурсите,,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. Приема приватизационната оценка  в размер на 25 790  лв. без ДДС и правния       

анализ   на     обект “Бивша детска градина в с. Паламарца”, представляваща  ПИ с кад № 

319, кв. 56 на с. Паламарца с площ 3 170 кв. м., ведно със застроените в него едноетажна 

масивна сграда с площ 385 кв. м. и едноетажна масивна сграда с площ 48 кв. м., за който 

има издаден АОС №1850/20.02.2014 г. 

 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на   обекта по т.1 .- при следните 

условия: 

2.1. Начална  тръжна цена – 25 790 лв. 

  2.2. Стъпка за наддаване - 500 лв. 

3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга. 

 3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на 

Решението в “Държавен вестник” в стая 208 на общината, след представяне на документ за 

внесена сума от 100 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината. 

 3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно 

решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при 

упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията. 

 3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/2 579,00 лв./ се 

внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка 

BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS SFBG в ОББ-Попово. 

 3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на 

решението в “ДВ”. 
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 3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия 

ден от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след 

представяне на документ за закупена тръжна  документация. 

 3.6. При  неявяване на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 

20 дни.  

4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия 

за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място   

и сключи  договора  за приватизация. 

 

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     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ОТСЪСТВА 

 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    ЗА 

 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 

 18. Мая Стефанова Димитрова    ЗА 

 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    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 453   
 

На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и 

приватизационни оценки, чл. 1,  ал. 2 т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7, 

чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 1, чл. 16,   чл. 36, чл. 37 и чл. 39  от Наредбата за търговете 

и конкурсите,,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. Приема приватизационната оценка  в размер на 25 790  лв. без ДДС и правния       

анализ   на     обект “Бивша детска градина в с. Паламарца”, представляваща  ПИ с кад № 

319, кв. 56 на с. Паламарца с площ 3 170 кв. м., ведно със застроените в него едноетажна 

масивна сграда с площ 385 кв. м. и едноетажна масивна сграда с площ 48 кв. м., за който 

има издаден АОС №1850/20.02.2014 г. 

 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на   обекта по т.1 .- при следните 

условия: 

2.1. Начална  тръжна цена – 25 790 лв. 

  2.2. Стъпка за наддаване - 500 лв. 

3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга. 

 3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на 

Решението в “Държавен вестник” в стая 208 на общината, след представяне на документ за 

внесена сума от 100 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината. 

 3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно 

решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при 

упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията. 

 3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/2 579,00 лв./ се 

внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка 

BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS SFBG в ОББ-Попово. 

 3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на 

решението в “ДВ”. 

 3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия 

ден от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след 

представяне на документ за закупена тръжна  документация. 

 3.6. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 

20 дни.  

4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия 

за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място   

и сключи  договора  за приватизация. 

 

Преминаваме към седма точка от Дневния ред. 

7. Одобряване на Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв. 112 , кв. 112А, гр. Попово с цел 

осигуряване на паркоместа. 

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 пет  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 



 18 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева  – общински съветник 

 Продължаваме и ние с единодушието на комисията, с четири гласа ЗА подкрепяме 

докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете да ви прочета проекта за решение: 

 

На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 49, ал.1 и чл. 36, 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 

Иванча 1044 5,742 4 нива 7407 2394 

Иванча 1045 1,196 4 нива 7408 475 

 Иванча 1034 0,509 4 нива 7399 188 

Садина 305430 5,192 3 нива 5373 2845 

Попово 57649.26.38 1,801 3 др.вид нива 11861 1194 

Попово 57649.55.85 4,600 3 др.вид нива 10508 3142 

Попово 57649.48.59 3,766 3 др.вид нива 10493 2572 

Попово 57649.46.14 0,667 3 др.вид нива 10494 400 

Ковачевец 174103 1,368 3 полска култура 7687 618 

 

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

гореописаните имоти.  
 

 Имате думата за въпроси. Няма въпроси. 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     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ОТСЪСТВА 

 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 



 19 

 12. Илиян Станчев Илиев     ЗА 

 13. Катя Петрова Грибнева      ЗА 

 14. Костадин Иванов Димитров    ЗА 

 15. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 

 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 

 18. Мая Стефанова Димитрова    ЗА 

 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    -  26 

ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 454      
 

На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 49, ал.1 и чл. 36, 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 

Иванча 1044 5,742 4 нива 7407 2394 

Иванча 1045 1,196 4 нива 7408 475 

 Иванча 1034 0,509 4 нива 7399 188 

Садина 305430 5,192 3 нива 5373 2845 

Попово 57649.26.38 1,801 3 др.вид нива 11861 1194 

Попово 57649.55.85 4,600 3 др.вид нива 10508 3142 

Попово 57649.48.59 3,766 3 др.вид нива 10493 2572 

Попово 57649.46.14 0,667 3 др.вид нива 10494 400 

Ковачевец 174103 1,368 3 полска култура 7687 618 
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 3.Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 

гореописаните имоти.  
 

 Преминаваме към осма точка от Дневния ред. 

8. Одобряване на Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв. 112 , кв. 112А, гр. Попово с цел 

осигуряване на паркоместа. 

Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

 С пет   гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение по 8 и 9 точки. Те са 

идентични.  

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 

 И по двете точки нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение, тъй като 

са изпълнени разпоредбите на ЗУТ при внасяне на проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете да ви зачета проекта за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. , чл. 134, ал. 2  във 

връзка с ал. 1, т. 1  от Закона за устройство на територията,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

         1. Общински съвет Попово одобрява Частично изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване за кв.112 по регулационен план на гр.Попово, както 

следва:  

- Разделяне на кв.112 на два квартала 112 и 112А, като за  новосъздадения квартал 

112А се отрежда Урегулиран поземлен имот/УПИ/ І на мястото на досегашния УПИ VІІІ от 

кв.112 и се запазва предназначението за“Комплексно жилищно строителство“; 

- Промяна на уличната регулация на ул.“Македонска“ в участъка с О.К/осово 

кръстовище/ 327-326-326а-326б (от  ул.Фотинова до ул.“Мара Тасева); 

        - Променя се Планът за застрояване на новосъзданения кв.112А, като  отпада източното 

тяло 4 от жилищната група. 

         2. Решението на Общински съвет Попово да се изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник“ в седем дневен срок, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ.                                                              
 

А сега имате думата за въпроси по докладната записка. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Аз ще помоля за малко повече разяснение къде ще е този паркинг, защото това ще е 

важно за гражданите.  

Найден Иванов – общински съветник  

 Прави се връзка от ул. Мара Тасева на мястото на четвърто тяло на ул. Фотинова. И 

там се обособява паркинг. Очакват се около 36 паркоместа при което се осигурява на трите 

жилищни тела, които вече са изградени едно нормално парко место за паркиране на 

автомобилите.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване на тази точка. 

 

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

 

ЗА    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 455   
 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. , чл. 134, ал. 2  във 

връзка с ал. 1, т. 1  от Закона за устройство на територията,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

         1. Общински съвет Попово одобрява Частично изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване за кв.112 по регулационен план на гр.Попово, както 

следва:  

 

- Разделяне на кв.112 на два квартала 112 и 112А, като за  новосъздадения квартал 

112А се отрежда Урегулиран поземлен имот/УПИ/ І на мястото на досегашния УПИ VІІІ от 

кв.112 и се запазва предназначението за“Комплексно жилищно строителство“; 

- Промяна на уличната регулация на ул.“Македонска“ в участъка с О.К/осово 

кръстовище/ 327-326-326а-326б (от  ул.Фотинова до ул.“Мара Тасева); 

        - Променя се Планът за застрояване на новосъзданения кв.112А, като  отпада източното 

тяло 4 от жилищната група. 

         2. Решението на Общински съвет Попово да се изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник“ в седем дневен срок, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ.                                                              
 

Преминаваме към девета точка от Дневния ред. 

9. Одобряване на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в кв. 

115 по действащия регулационен план на гр. Попово, с цел осигуряване на 

автомобилен достъп и паркоместа от тупик с О.К. / осово кръстовище/ 598-599, през 

УПИ І, до тупик с О.К. 360-500, както и план-схеми по ВиК и ЕЛ. 

Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

 И по тази точка чухме становищата на комисиите, затова ще ви зачета проекта за 

решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 129  ал. 1, чл. 134, ал. 2 във 

връзка с ал. 1, т. 1 от Закон за устройство на територията,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
       

   1.Общински съвет Попово одобрява Изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация в  квартал 115 по плана на гр. Попово и план схеми - по ВиК и Ел,  както 

следва: 

                  - Разделяне на кв.115 на два нови квартала 115 и 115А, чрез създаване на 

обслужваща улица от тупик с О.К 598-599 ,през УПИ І, до тупик с О.К.360-500м  
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                 - Променя  отреждането на Урегулиран поземлен имот І от новосъздадения 

кв.115А от „Комплексно жилищно строителство, магазини и трафопост” на „Комплексно 

жилищно строителство, обществено обслужване, трафопост и озеленяване“; 

                - Запазва се предназначението за индивидуално жилищно застрояване на 

Урегулираните поземлени имоти в квартал 115. 

        2. Решението на Общински съвет Попово да се изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник” в седем дневен срок  съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ 

 

Имате думата за въпроси по докладната записка. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Същия въпрос. 

Найден Иванов – общински съветник  

 Приблизително същия отговор. Отваря се нова връзка към ул. Ген. Баранов и се 

увеличават паркинг площите. Като разбира се е посочено, че индивидуалната застройка 

остава, става въпрос за къщите, които са там, просто се прави една връзка с възможност за 

излизане от посока на магазина на ул. Ген. Баранов в посока на кръстовището с ул. 

Бенковска.  

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Да разбираме ли, че ул. Бенковска няма да се отвори нагоре? 

Найден Иванов – общински съветник  

 Идеята е да се осигурят паркинг местата на живущите по ул. Мара Тасева. Бенковска 

няма да бъде отворена към ул. Мара Тасева.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване на тази точка. Който е 

съгласен с така прочетения проект за решение, моля да гласува: 

 

Гласуваме ЗА : 

 

ЗА    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 456    
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и  чл. 129  ал. 1, чл. 134, ал. 2 във 

връзка с ал. 1, т. 1 от Закон за устройство на територията,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
       

   1.Общински съвет Попово одобрява Изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация в  квартал 115 по плана на гр. Попово и план схеми - по ВиК и Ел,  както 

следва: 

                  - Разделяне на кв.115 на два нови квартала 115 и 115А, чрез създаване на 

обслужваща улица от тупик с О.К 598-599 ,през УПИ І, до тупик с О.К.360-500м  

                 - Променя  отреждането на Урегулиран поземлен имот І от новосъздадения 

кв.115А от „Комплексно жилищно строителство, магазини и трафопост” на „Комплексно 

жилищно строителство, обществено обслужване, трафопост и озеленяване“; 
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                - Запазва се предназначението за индивидуално жилищно застрояване на 

Урегулираните поземлени имоти в квартал 115. 

        2. Решението на Общински съвет Попово да се изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник” в седем дневен срок  съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ 

 

Преминаваме към десета точка от Дневния ред. 

10. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

 С четири  гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

 

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15, ал. 

1 от Наредбата за служебните командировки и специализации  в чужбина, във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина на кмета 

на Община Попово за периода 01.01.2014 г. - 31.03.2014 г., в размер на 2 021.55 лв.  

 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Уважаеми съветници, предния път ви казах, че смених пътуванията си и вечер по нов 

начин подхождам – не оставам да нощувам. Разходите обаче са направени преди 

уговорката. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

гласуване по точката от дневен ред.  

 

Гласуваме ЗА: 

   ЗА    -  26 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 457      
 

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15, ал. 

1 от Наредбата за служебните командировки и специализации  в чужбина, във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина на кмета 

на Община Попово за периода 01.01.2014 г. - 31.03.2014 г., в размер на 2 021.55 лв.  



 24 

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред. 

10. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”. 

 По тази точка вносителя иска думата. Заповядайте г-н Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Разбрах, че има напрежение в комисиите и то е заради подхода по който сме внесли 

докладната записка, а не касае предложението, това искам да го изясним предварително. 

Затова ще оттегля докладната записка и ще ви предложа да направим промяна на начина по 

който се процедура. Да учредим с ваше решение една комисия от 9 члена, като 4 човека са 

представители на ОбС плюс един от зам. председателите на ОбС – пети, по този начин ще 

има пълно представителство на политическите сили и четирима души от общинската 

администрация. И при вземано на решение да бъде консенсусно, за да няма такива неловки 

ситуация в каквато сега изпаднахме. Затова ви предлагам всички, които имат виждане за 

почетни граждани, за почетен знак  на други граждани от Попово за връчване на 

тържествената сесия да бъдат направени до 2 юни, а комисията която вие ще изберете и ще 

узаконя с моя заповед ще заседава на 4 юни и при положение, че има консенсус да вкараме 

на тържествената сесия на 10 юни гласуването на предложението на тази комисия. И на 

тържествената сесия да не изпадаме в нелицеприятни изказвания и гласуване. Само при 

консенсус да бъде внесена в тържествената сесия гласуването за почетен знак и за почетен 

гражданин. Благодаря.  

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, предлагам в последната точка разни да изберем тази комисия. 

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред. 

12.  Прилагане на препоръки и Общ план за действие за оптимизиране на функциите 

на общинска администрация Попово, в резултат на реализиран проект „Община 

Попово – ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за 

добро управление”. 
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 подкрепяме предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на  председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

 С пет гласа ЗА подкрепяме предложението. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева  – общински съветник 

 С четири гласа ЗА подкрепяме докладната.  

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. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 
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Илиян Станчев   – общински съветник 

 Нашата комисия с пет гласа подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Зачитам ви проекта за решение: 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Прилагане на приетия Общ план за действие и направените препоръки в 

резултат на изготвен функционален анализ по проект: Община Попово – ефективно 

функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”  за 

осъществяване на организационно преструктуриране на общинска администрация – 

Попово, с цел повишаване ефективността, ефикасността, икономичността от 

дейността и. 

 

Имате ли въпроси по докладната. Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:  
 

Гласуване ЗА: 

   ЗА    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 458       
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Прилагане на приетия Общ план за действие и направените препоръки в 

резултат на изготвен функционален анализ по проект: Община Попово – ефективно 

функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”  за 

осъществяване на организационно преструктуриране на общинска администрация – 

Попово, с цел повишаване ефективността, ефикасността, икономичността от 

дейността и. 

 

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред. 

13. Вземане на Решение за изработване на проект за Общ устройствен план на Община 

( ОУПО ) Попово. 
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 пет гласа ЗА подкрепяме предложението. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
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Адв. Росица Денева – общински съветник 

 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно ЗУТ 

проектите за УП се изработват въз основа на задание включващи по необходимост Опорен 

план, както и на допълнителна информация свързана с устройството на съответната 

територия, осигурена от общините. От 2012 г. финансирането и изработването на плановете 

се подпомага със средства на държавния бюджет, които се предвиждат ежегодно в Закона за 

държавния бюджет на РБ за съответната година.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам проекта за решение:  

 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 1, чл. 125 ал. 1 от ЗУТ и 

§123 ал. 2 от ЗИДЗУТ,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. На основание чл. 124 ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Попово приема да се изработи 

проект за Общ устройствен план на община Попово на база изработеното и утвърдено 

Задание и опорен план. 

 2. На основание Заповед РД-01-69/21.03.2014 г. на Министъра на инвестиционното 

проектиране във връзка с §123 ал. 3 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ възлага на кмета на Община 

Попово да подготви документация за кандидатстване пред МИП /Министерство на 

инвестиционното проектиране/ за финансиране изработването на проекта за ОУПО. 

 3. Община Попово да осигури необходимите финансови средства от общински 

бюджет за съфинансиране на проекта за ОУПО, съгласно: Ред и условия за достъпа на 

Общините до средствата, предвидени в чл. 38 ал. 1 от Постановление № 3/15.01.2014 г. на 

Министерски съвет на Република България за изработване на общи устройствени планове 

на Общините. 
 

Имате ли въпроси по докладната? Няма.  Преминаваме към гласуване на тази точка от 

дневния ред:  

 

Гласуваме ЗА: 

   ЗА    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 459      
 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 1, чл. 125 ал. 1 от ЗУТ и 

§123 ал. 2 от ЗИДЗУТ,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

 1. На основание чл. 124 ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Попово приема да се изработи 

проект за Общ устройствен план на община Попово на база изработеното и утвърдено 

Задание и опорен план. 

 2. На основание Заповед РД-01-69/21.03.2014 г. на Министъра на инвестиционното 

проектиране във връзка с §123 ал. 3 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ възлага на кмета на Община 
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Попово да подготви документация за кандидатстване пред МИП /Министерство на 

инвестиционното проектиране/ за финансиране изработването на проекта за ОУПО. 

 3. Община Попово да осигури необходимите финансови средства от общински 

бюджет за съфинансиране на проекта за ОУПО, съгласно: Ред и условия за достъпа на 

Общините до средствата, предвидени в чл. 38 ал. 1 от Постановление № 3/15.01.2014 г. на 

Министерски съвет на Република България за изработване на общи устройствени планове 

на Общините. 

 

Преминаваме към четиринадесета 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 22 април до 27 май тази година в деловодството на общинска 

администрация са постъпили 33 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. Зелия Мустафова Зюлкюфлиева  - 100 лева 

2. Силвия Тодорова Вангелова   - 150 лева 

3. Галя Филипова Ангелова   - 200 лева 

4. Анелия Петрова Александрова  -   50 лева 

5. Тензиле Аптулова Ахмедова   - 150 лева 

6. Адем Шабанов Адемов   - 100 лева 

7. Шафие Кадирова Мехмедова  -   70 лева 

8. Анур Фикретов Ахмедов   - 150 лева 

9. Мелиха Ахмедова Асанова   - 100 лева 

10. Юмигюл Расимова Мехмедова  - 100 лева 

11. Назмие Сюлейманова Амишева  - 200 лева 

12. Сабин Михайлов Михайлов   - 150 лева 

13. Евдокия Георгиева Борисова  -   50 лева 

14. Емине Османова Юсеинова   - 100 лева 

15. Галя Петкова Вълчанова   -   50 лева 

16. Искрен Димов Иванов   -   50 лева 

17. Нефисе Азисова Ферадова   -   50 лева 

18. Иванка Белчева Илиева   - 250 лева 

19. Мехмедали Мехмедов Джефелов  - 150 лева 

20. Анка Ангелова Станева   - 150 лева 

21. Христина Валентинова Христова  - 150 лева 

 

 

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 

 

1. Михаил Филипов Ангелов  

2. Адрияна Алдинова Мерджанова 

3. Шафия Мехмедова Ахмедова  

4. Шабан Хасанов Мехмедов 

5. Сидика Мустафова Исмаилова 

6. Айше Исуфова Велиева 

7. Зейнеп Ибрямова Селимова 
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8. Павел Стефанов Николов  

9. Кадрие Исуфова Янова 

10. Павел Стоянов Тодоров 

11. Колю Николов Колев 

 

ІІІ. За доуточняване 

 

1. Митко Иванов Димитров 

 

Предлагаме за раздаване сумата от 2220 лева. 
 

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    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 460        
 
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 

 

1. Зелия Мустафова Зюлкюфлиева  - 100 лева 

2. Силвия Тодорова Вангелова   - 150 лева 

3. Галя Филипова Ангелова   - 200 лева 

4. Анелия Петрова Александрова   -   50 лева 

5. Тензиле Аптулова Ахмедова   - 150 лева 

6. Адем Шабанов Адемов    - 100 лева 

7. Шафие Кадирова Мехмедова   -   70 лева 

8. Анур Фикретов Ахмедов    - 150 лева 

9. Мелиха Ахмедова Асанова   - 100 лева 

10. Юмигюл Расимова Мехмедова   - 100 лева 

11. Назмие Сюлейманова Амишева   - 200 лева 

12. Сабин Михайлов Михайлов   - 150 лева 

13. Евдокия Георгиева Борисова   -   50 лева 

14. Емине Османова Юсеинова   - 100 лева 

15. Галя Петкова Вълчанова    -   50 лева 

16. Искрен Димов Иванов    -   50 лева 
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17. Нефисе Азисова Ферадова   -   50 лева 

18. Иванка Белчева Илиева    - 250 лева 

19. Мехмедали Мехмедов Джефелов  - 150 лева 

20. Анка Ангелова Станева    - 150 лева 

21. Христина Валентинова Христова  - 150 лева 

 

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 

 

1. Михаил Филипов Ангелов  

2. Адрияна Алдинова Мерджанова 

3. Шафия Мехмедова Ахмедова  

4. Шабан Хасанов Мехмедов 

5. Сидика Мустафова Исмаилова 

6. Айше Исуфова Велиева 

7. Зейнеп Ибрямова Селимова 

8. Павел Стефанов Николов  

9. Кадрие Исуфова Янова 

10. Павел Стоянов Тодоров 

11. Колю Николов Колев 

 

ІІІ. За доуточняване 

 

1. Митко Иванов Димитров 

 

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред. 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Предлагам това, което обсъждахме по точката за почетния гражданин да изберем 

комисия, като след направи консултации с политическите сили и партии имаме 

предложения  за председател на комисията да бъде избрана г-жа Зехра Мустафова и членове 

Иван Неделчев, Хасан Хасан, Найден Иванов, Веселин Несторов и Катя Грибнева.  

 Който е съгласен с така предложената комисия, моля да гласува: 

 

Гласуваме ЗА: 

ЗА    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА! 

 

  

Колеги, няма постъпили питания. За това, поради изчерпване на дневния ред 

закривам тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет Попово. 

 

  

Благодаря ви за участието ! 
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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 / 


