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ПРОТОКОЛ    № 30 
 

 
Днес 30.01.2014 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ТРИДЕСЕТОТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа.   

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

вземаме решения. Откривам  тридесетото, първо за тази година  заседание на ОбС 

Попово. 

На заседанието присъстват  зам. кметовете на Община Попово инж. Милена 

Божанова, служители от общинската администрация, журналисти. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 13 

точки. 

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 

 

1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2014 година. 

2. Приемане на годишен план за приватизация за 2014 година. 

3. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и физическо лице в УПИ ХІ 

от кв. 86 по регулационния план на гр. Попово, ул. „Кирил и Методий” № 17, чрез 

изкупуване частта на Общината. 

4. Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя – пасище, мера в 

землището на с. Светлен. 

5. Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска 

собственост – Детска градина с. Паламарца. 

6. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и физически лица чрез 

доброволна делба. 

7. Одобряване на оценки за продажба на имоти общинска собственост – земеделска 

земя чрез публичен търг. 

8. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя. 

9. Изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет Попово за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

10. Изменение на Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища и 

детски градини в Община Попово за учебната 212/2013 г., раздел ІV „Дейности за 

реализиране целите на програмата”. 

11. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
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 12. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 

01.07.2013 – 31.12.2013 година. 

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

 

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

 

Гласуваме ЗА: 

   

ЗА   -  26 

  ПРОТИВ  -    0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 

 

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 

 

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   

1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2014 година. 

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 

 ПК проведе редовно заседание вчера от 16 часа. Присъстваха всички членове на 

комисията и представители на общинска администрация. След разглеждане на материалите 

първата точка я подкрепихме с пет гласа. 

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 

 Нашата комисия проведе своето заседание вчера от 14.30 часа. Присъстваха 4 

общински съветника и представители на общинска администрация. По тази точка от 

дневния ред с четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам проекта за решение по първа точка: 

 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската 

собственост и чл. 5 А, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1. Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2014 година.  

2. Възлага на Кмета на Общината контрола по нейното изпълнение. 

 

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.  

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Имам един въпрос по разходите. Гледаме, че разходите общо взето основно перо са 

застраховката на общинска собственост. Какво включват тези застраховки малко по-

подробно разяснение? Само на имотите, въобще на цялата общинска собственост ли е това, 

или е свързано с недвижимите имоти? Благодаря ви. 

Красимира Славева – общинска администрация 

На задължителна застраховка подлежат имотите публична общинска собственост. А 

останалите недвижими имоти подлежат на застраховане, ако ОбС вземе такова решение. А 
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язовирите, ако имате предвид – застраховането им е задължение на концесионерите. 

Недвижимите имоти публична общинска собственост са включени в това перо. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 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    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    -   27 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

  

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 383     
 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската 

собственост и чл. 5 А, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
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РЕШИ 
  

1. Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2014 година.  

2. Възлага на Кмета на Общината контрола по нейното изпълнение. 

 

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред. 

2. Приемане на годишен план за приватизация 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 

 Нашата комисия проведе редовно заседание на 28 по обяд. Присъстваха и петимата 

членове на комисията и с 5 гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

 С пет гласа ЗА подкрепяме проекта 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 уредба4 

Адв. Росица Денева – общински съветник 

 Нашата комисия с три гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за 

решение за приемане на Плана за приватизация. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

вероизповедания, младежта и спорта” 

Илиян Станчев – общински съветник 

 Нашата комисия единодушно с пет гласа ЗА подкрепя приемането на Годишния план 

за приватизация. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

 Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общинският 

съвет 

РЕШИ 
  

1.Приема годишен план за работата по приватизация в Община Попово през 2014 г., 

в който са включени следните обекти: 

  

 1.1. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях: 

 1.1.1. „Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД 

  1.1.2. Обособени части /парцели/ от МБАЛ, които не се използват за нуждите на 

дружеството с предназначение „за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия, 

жилища, подземни гаражи и трафопост” и „безвредно производство”: 

  1.1.2.1. парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м. 
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  1.1.2.2. парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4009 кв. м. 

1.1.2.3. парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3303 кв. м. 

1.1.2.4. парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2742 кв. м. 

 1.1.2.5. парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2730 кв. м. 

 1.1.2.6. парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2655 кв. м. 

 1.1.2.7. парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3594 кв. м. 

 1.1.2.8. парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1634 кв. м. 

 1.1.2.9. парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2439 кв. м. 

 1.1.2.10. парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ1880 кв. м. 

  

 1.2. Обекти по чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК 

 1.2.1. Магазин, гр. Попово, ул. „Ас. Златаров” № 25; 

 1.2.2. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Садина; 

 1.2.3. Магазин, кв. Сеячи; 

 1.2.4. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Звезда; 

 1.2.5. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово; 

 1.2.6. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Славяново; 

 1.2.7. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Цар Асен; 

 1.2.8. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски; 

 1.2.9. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Цар Асен; 

 1.2.10. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Медовина; 

 1.2.11. Сграда в строеж /5 етажна/; 

 1.2.12. Масивни гаражи, работилница, навес и портал в гр. Попово; 

 1.2.13. Масивна двуетажна сграда /бивша ловна хижа/ и сграда /бивш оздравителен  

  лагер в с. Априлово; 

 1.2.14. Аптека, складова база и хирургия в гр. Попово- кабинети №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 

  и 10; 

 1.2.15.УПИ І – 367 и два гаража, кв. 29, с. Ломци; 

 1.2.16. Помещение, гр. Попово, бул. „България” № 96 А; 

 1.2.17. ПИ с ид. № 57649.503.3732, гр. Попово; 

 1.2.18. ПИ с ид. № 57649.503.3734, гр. Попово; 

 1.2.19. ІІІ – ти   етаж  от  3-етажна  административна  сграда,  гр. Попово, ул. „Ал.  

 Стамболийски” № 1; 

 1.2.20. Сграда /бивша здравна служба/ с. Берковси. 

  

 Приложение: План за работата по приватизацията в Община Попово през 2014 г. 
 

 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    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 

 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    ЗА 

 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    -   27 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

  

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 384     
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общинският 

съвет 

РЕШИ 
  

1.Приема годишен план за работата по приватизация в Община Попово през 2014 г., 

в който са включени следните обекти: 

  

 1.1. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях: 

 1.1.1. „Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД 

  1.1.2. Обособени части /парцели/ от МБАЛ, които не се използват за нуждите на 

дружеството с предназначение „за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия, 

жилища, подземни гаражи и трафопост” и „безвредно производство”: 

  1.1.2.1. парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м. 

  1.1.2.2. парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4009 кв. м. 

1.1.2.3. парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3303 кв. м. 

1.1.2.4. парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2742 кв. м. 

 1.1.2.5. парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2730 кв. м. 

 1.1.2.6. парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2655 кв. м. 

 1.1.2.7. парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3594 кв. м. 

 1.1.2.8. парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1634 кв. м. 
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 1.1.2.9. парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2439 кв. м. 

 1.1.2.10. парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ1880 кв. м. 

  

 1.2. Обекти по чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК 

 1.2.1. Магазин, гр. Попово, ул. „Ас. Златаров” № 25; 

 1.2.2. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Садина; 

 1.2.3. Магазин, кв. Сеячи; 

 1.2.4. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Звезда; 

 1.2.5. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово; 

 1.2.6. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Славяново; 

 1.2.7. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Цар Асен; 

 1.2.8. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски; 

 1.2.9. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Цар Асен; 

 1.2.10. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Медовина; 

 1.2.11. Сграда в строеж /5 етажна/; 

 1.2.12. Масивни гаражи, работилница, навес и портал в гр. Попово; 

 1.2.13. Масивна двуетажна сграда /бивша ловна хижа/ и сграда /бивш оздравителен  

  лагер в с. Априлово; 

 1.2.14. Аптека, складова база и хирургия в гр. Попово- кабинети №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 

  и 10; 

 1.2.15.УПИ І – 367 и два гаража, кв. 29, с. Ломци; 

 1.2.16. Помещение, гр. Попово, бул. „България” № 96 А; 

 1.2.17. ПИ с ид. № 57649.503.3732, гр. Попово; 

 1.2.18. ПИ с ид. № 57649.503.3734, гр. Попово; 

 1.2.19. ІІІ – ти   етаж  от  3-етажна  административна  сграда,  гр. Попово, ул. „Ал.  

 Стамболийски” № 1; 

 1.2.20. Сграда /бивша здравна служба/ с. Берковси. 

  

 Приложение: План за работата по приватизацията в Община Попово през 2014 г. 
 

Преминаваме към трета точка от Дневния ред. 

3. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и физическо лице в УПИ ХІ 

от кв. 86 по регулационния план на гр. Попово, ул. „Кирил и Методий” № 17, чрез 

изкупуване частта на Общината. 

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 проекта 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 

 

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

На основание чл. 36 ал. 1 т. 2 , чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 42 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от 

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

РЕШИ 
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1. Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 

УПИ ХІ от кв. 86 по регулационния план на гр. Попово, чрез продажба частта на Общината по 

АОС 1847/17.12.2013 г. на Ангел Стамов Ангелов представляваща: 

35 кв. м. дворно място – част от Поземлен имот с идентификатор № 57649,503.3791 по 

кадастрална карта на гр. Попово, попадащо в Урегулиран поземлен имот ХІ от кв. 86 

по регулационния план на гр. Попово. 

2.  Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на 

1212.80 лева. Цената е без ДДС. 

3.  Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на 

всички дължими плащания от съсобственика. 

 

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     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 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    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    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 



 9 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 385   
 

На основание чл. 36 ал. 1 т. 2 , чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 42 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от 

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

РЕШИ 
  

1. Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 

УПИ ХІ от кв. 86 по регулационния план на гр. Попово, чрез продажба частта на 

Общината по АОС 1847/17.12.2013 г. на Ангел Стамов Ангелов представляваща: 

35 кв. м. дворно място – част от Поземлен имот с идентификатор № 57649,503.3791 по 

кадастрална карта на гр. Попово, попадащо в Урегулиран поземлен имот ХІ от кв. 86 

по регулационния план на гр. Попово. 

2.  Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на 

1212.80 лева. Цената е без ДДС. 

3.  Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на 

всички дължими плащания от съсобственика. 

 

Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 

4. Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя – пасище, мера в 

землището на с. Светлен. 

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

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

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

С пет гласа ЗА подкрепяме 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” 

Росица Денева – общински съветник 

 Нашата комисия с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. 

Тъй като придобиване и управление на имоти и вещи общинска собственост се извършва 

под общото ръководство и контрол на ОбС и във връзка с разпоредбата на чл. 6 от ЗОС , 

който ни указва, че имоти и вещи публична общинска собственост, които са престанали да 

имат предназначението по чл. 3 ял. 2 се обявяват от ОбС за частна общинска собственост 

каквото е и предложението. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

На основание  чл. 6 ал. 1, чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 4 ал. 2, ал. 3 и чл. 5а, ал. 1 от 

НРПУРОИ във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общинският 

съвет 
 

РЕШИ 
  

 1. Обявява за частна общинска собственост имоти № 000225, пасище, мера с площ от – 

2,086 дка, трета категория, местност „Адата” и № 000223, пасище, мера с площ от 5,000 дка, 

седма категория, местност „Карашлък” в землището на с. Светлен, по скици проект и АОС № 

4700 и № 11032, които в момента не се ползват по предназначение и дава съгласие начина на 

трайно ползване да бъде променен на друга селскостопанска територия. 

 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.  
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Тодор Тодоров – общински съветник 

 Много неща променихме в Светлен. На много декари земя променихме 

предназначението. Щяхме да правим много сериозни инвестиции в Светлен. Аз лично не 

знам нещо да се е случило там. От много време говорим за Светлен, за какво ли не там. Сега 

отново става въпрос за промяна от публична в частна общинска собственост. Искам да 

попитам – в решението е записано, че тази земя не се използва по предназначение. Надали 

голяма част от нас знаят за кой парцел става въпрос, и кой дава оценка дали тази земя не се 

използва по предназначение. Има ли комисия, която оценява тези неща, която да гарантира 

все пак за някаква истинност, защото аз мисля, че не напразно в закона е казано, коя 

собственост е публична, коя собственост е частна. Явно тук отиваме да продаваме 

определени парцели, които са публична собственост и аз мисля, че твърде леко правим тази 

промяна от публична в частна общинска собственост. Все пак аз наистина искам да знам, 

кой гарантира, че тази земя не се използва по предназначение, и че тя може да бъде 

прехвърлена от публична в частна общинска собственост?   

Красимира Славева – общинска администрация 

 Пасищата и мерите, които се използват по предназначение са отдадени или за 

индивидуално ползване, или за общо ползване, което е посочено в програмата. Тези имоти 

очевидно не фигурират там, те се намират дори твърде далеч от там. А не е в компетенциите 

на общинската администрация дали този имот да остане или да промени предназначението 

си. Поради това предлагаме ОбС да вземе това решение и да удовлетворим желанието на 

бъдещия инвеститор.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Всъщност разбираме от коментара, че не е включено нито в частно индивидуално 

ползване, нито в общинско. Други въпроси, има ли ? 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   ЗА 

 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    ЗА 

 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 
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 23. Росица Денева Дончева    ЗА 

 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 

 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 

 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 

 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
    

  ЗА    -  25 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    3 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 386   
 

На основание  чл. 6 ал. 1, чл. 8 ал. 1 от ЗОС, чл. 4 ал. 2, ал. 3 и чл. 5а, ал. 1 от 

НРПУРОИ във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

 1. Обявява за частна общинска собственост имоти № 000225, пасище, мера с площ от – 

2,086 дка, трета категория, местност „Адата” и № 000223, пасище, мера с площ от 5,000 дка, 

седма категория, местност „Карашлък” в землището на с. Светлен, по скици проект и АОС № 

4700 и № 11032, които в момента не се ползват по предназначение и дава съгласие начина на 

трайно ползване да бъде променен на друга селскостопанска територия. 

 

Преминаваме към пета точка от Дневния ред. 

5. Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска 

собственост – Детска градина с. Паламарца. 

Вносител – д-р Л. 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 пет гласа ЗА 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 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 

Единодушно с пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете ми да зачета проекта за решение:  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, 

ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

         Обявява за частна общинска собственост: 

        Едноетажна масивна сграда за детска градина и дворно място с площ 3 720 кв.м., 

собственост на Община Попово по АОС 794/14.02.03 г. 

 

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

Преминаваме към гласуване по точка 5 от Дневния ред. 
 

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

 

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   ЗА 

 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    -  29 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 387 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, 

ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

         Обявява за частна общинска собственост: 

        Едноетажна масивна сграда за детска градина и дворно място с площ 3 720 кв.м., 

собственост на Община Попово по АОС 794/14.02.03 г. 

 
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред. 

6. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и физически лица чрез 

доброволна делба. 

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

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

общински предприятия, трансторт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 

Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя 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 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА и едни ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Зачитам ви  проекта за решение: 

 

На основание  чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ и чл. 42, ал. 2, 

т. 1, и ал. 3 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

       1. Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяване на 

съсобствеността в УПИ I и УПИ ІІ от кв.37А по регулационния план на с.Ломци, чрез 

извършване на доброволна делба, като съсобствениците Христо Димитров Николов и 

Петя Илиева Димитрова получат в реален дял Урегулиран поземлен имот ІІ с площ 

500 кв.м. ведно  с търговски обект – дискотека „Байкал” със застроена площ 

87.50кв.м., а Община Попово получи в реален дял Урегулиран поземлен имот І с площ 

2150кв.м. ведно със застроените в него двуетажна сграда здравна служба и едноетажна 

сграда 

        2. Сключването на договора за делба да стане след извършване на всички 

дължими плащания от Христо Димитров Николов и Петя Илиева Димитрова. 

 

Имате ли въпроси по докладната записка?. Не виждам. 

 

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    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 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    -  29 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 388    
 

На основание  чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ и чл. 42, ал. 2, 

т. 1, и ал. 3 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

       1. Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяване на 

съсобствеността в УПИ I и УПИ ІІ от кв.37А по регулационния план на с.Ломци, чрез 

извършване на доброволна делба, като съсобствениците Христо Димитров Николов и 

Петя Илиева Димитрова получат в реален дял Урегулиран поземлен имот ІІ с площ 

500 кв.м. ведно  с търговски обект – дискотека „Байкал” със застроена площ 

87.50кв.м., а Община Попово получи в реален дял Урегулиран поземлен имот І с площ 
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2150кв.м. ведно със застроените в него двуетажна сграда здравна служба и едноетажна 

сграда 

        2. Сключването на договора за делба да стане след извършване на всички 

дължими плащания от Христо Димитров Николов и Петя Илиева Димитрова. 

 

Преминаваме към седма точка от Дневния ред. 

7. Одобряване на оценки за продажба на имоти общинска собственост – земеделска 

земя чрез публичен търг. 

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 

Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя 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 

 И нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

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. 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 

Попово 57649.113.178 0,575 4 за зем.труд и отдих 11640 250 

Попово 57649.113.179 0,548 4 за зем.труд и отдих 11641 238 

Попово 57649.113.190 0,607 4 за зем.труд и отдих 11642 264 

Попово 57649.113.198 0,590 4 за зем.труд и отдих 11643 257 

Попово 57649.113.220 0,491 4 за зем.труд и отдих 11644 214 

Попово 57649.113.251 0,531 4 за зем.труд и отдих 11646 231 

Попово 57649.113.252 0,581 4 за зем.труд и отдих 11647 253 

Попово 57649.113.254 0,558 4 за зем.труд и отдих 11648 243 

Попово 57649.113.260 0,595 4 за зем.труд и отдих 11649 259 

Попово 57649.113.272 0,974 4 за зем.труд и отдих 11650 424 

Попово 57649.113.510 0,582 4 за зем.труд и отдих 11652 253 

Садина 37036 0,464 6 лозе 5375 82 

Садина 37083 1,152 5,6 лозе 5376 412 

Садина 37088 0,575 6 лозе 5377 237 

Садина 37089 236,618 6 лозе 5378 76901 

Садина 37090 3,565 6 лозе 5379 1041 

Садина 37093 8,69 6 лозе 5381 3467 

Садина 37094 25,401 6 лозе 5382 14275 
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Садина 37095 21,153 6 лозе 5383 11888 

Садина 37097 3,478 6 лозе 5384 1955 

Садина 37098 44,419 6 лозе 5385 14436 

Садина 37099 91,332 6 лозе 5386 33428 

Садина 37100 15,235 6 лозе 5387 8455 

Садина 37101 3,084 6 лозе 5388 515 

Садина 37102 89,357 6 лозе 5389 30918 

Садина 37103 3,33 6 лозе 5390 1262 

Садина 37104 5,597 6 лозе 5391 2004 

Садина 37105 21,485 6 лозе 5392 9239 

Садина 37106 9,921 6 лозе 5393 5576 

 

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

имоти.  

 

 Имате думата за въпроси. Няма желаещи. 

 

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    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 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 
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 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 

    

ЗА    -  29 

ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 389       
 

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. 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 

Попово 57649.113.178 0,575 4 за зем.труд и отдих 11640 250 

Попово 57649.113.179 0,548 4 за зем.труд и отдих 11641 238 

Попово 57649.113.190 0,607 4 за зем.труд и отдих 11642 264 

Попово 57649.113.198 0,590 4 за зем.труд и отдих 11643 257 

Попово 57649.113.220 0,491 4 за зем.труд и отдих 11644 214 

Попово 57649.113.251 0,531 4 за зем.труд и отдих 11646 231 

Попово 57649.113.252 0,581 4 за зем.труд и отдих 11647 253 

Попово 57649.113.254 0,558 4 за зем.труд и отдих 11648 243 

Попово 57649.113.260 0,595 4 за зем.труд и отдих 11649 259 

Попово 57649.113.272 0,974 4 за зем.труд и отдих 11650 424 

Попово 57649.113.510 0,582 4 за зем.труд и отдих 11652 253 

Садина 37036 0,464 6 лозе 5375 82 

Садина 37083 1,152 5,6 лозе 5376 412 

Садина 37088 0,575 6 лозе 5377 237 

Садина 37089 236,618 6 лозе 5378 76901 

Садина 37090 3,565 6 лозе 5379 1041 

Садина 37093 8,69 6 лозе 5381 3467 

Садина 37094 25,401 6 лозе 5382 14275 

Садина 37095 21,153 6 лозе 5383 11888 

Садина 37097 3,478 6 лозе 5384 1955 

Садина 37098 44,419 6 лозе 5385 14436 

Садина 37099 91,332 6 лозе 5386 33428 

Садина 37100 15,235 6 лозе 5387 8455 

Садина 37101 3,084 6 лозе 5388 515 

Садина 37102 89,357 6 лозе 5389 30918 
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Садина 37103 3,33 6 лозе 5390 1262 

Садина 37104 5,597 6 лозе 5391 2004 

Садина 37105 21,485 6 лозе 5392 9239 

Садина 37106 9,921 6 лозе 5393 5576 

 

  
2.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. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя. 

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 

Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя 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 

Нашата комисия не достигна до общо решение. Имаме два гласа ЗА и три гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, тъй като възникна спор дали се касае за овощна градина или за орехова 

градина, въпреки че имаше човек от общинска администрация.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Госпожо Славева, бихте ли разяснили. 

Красимира Славева – общинска администрация 

 Начина на ползване на този имот е овощна градина, който е обозначен и на скицата, 

но овощна градина може да бъде и ябълкова, и орехова градина. В случая става въпрос за 

орехи.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете да ви зачета проекта за решение: 

 

На основание чл. 51, ал. 3 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

       1. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен 

търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, по КВС на 

с.Посабина, имот №068003 с площ от 140,538 дка , пета категория, с начин на трайно 

ползване- овощна градина с АОС № 5470, за срок от 25 стопански години, считано от 

2013/14 г., като плащането за първата стопанска година се извърши за частта от 

годината оставаща след сключване на договора.  

 

 А сега имате думата за въпроси по докладната записка. 

Тодор Тодоров – общински съветник  

 Става дума за парцел овощна градина от 240 дка, по думите на г-жа Славева, 

орехова. Искам да знам какви приходи има общината от този парцел до сега ? 

Красимира Славева – общинска администрация 

 Тази овощна градина е изоставена и до момента Общината няма никакви приходи от 

нея.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Колеги, вие със сигурност си спомняте, само като коментар го правя, Общината има 

доста голяма собственост, но по-голяма част от тези земи, които притежава са или 

необработваеми, изоставени, или нещо което е трудно за обработка и си мисля, че всяка 

една инициатива, която може да намали тази необработваема земя трябва да бъде 

подкрепена.  

Тодор Тодоров – общински съветник  

 Само искам да кажа, че съвсем провокативно зададох този въпрос, защото просто да 

разберем как Общината се грижи за имотите си. Това е овощна градина с орехи. Също съм 

за даване под аренда на тази земя, след като общината не може да я стопанисва. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Лично аз съм провокиран да отговоря на този въпрос, защото стопанисването от 

общината е точно това, тя да намери човек, който да го прави това, защото едва ли има 

някой тук на мнение, че Общината ще отиде да обработва овощната градина. Не вярвам да 

има някой, който да мисли по този начин. 

 

 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     ПРОТИВ 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 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    ЗА 

 16. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 

 18. Мая Стефанова Димитрова    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 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    -  26 
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   ПРОТИВ   -    2 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 390    
 

На основание чл. 51, ал. 3 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

       1. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен 

търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, по КВС на 

с.Посабина, имот №068003 с площ от 140,538 дка , пета категория, с начин на трайно 

ползване- овощна градина с АОС № 5470, за срок от 25 стопански години, считано от 

2013/14 г., като плащането за първата стопанска година се извърши за частта от 

годината оставаща след сключване на договора.  

 

Преминаваме към девета точка от Дневния ред. 

9. Изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет Попово за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

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

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

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепи 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 

 Нашата комисия с три гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта за 

решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 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 Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях“, в т. 15 текста: „Екскурзоводска 

беседа на късноантичната крепост „Ковачевско кале” с цена 10 лв., се заличава.  

2. Създава се нова точка 16 със следните видове такси и цени на услуги:  

 

№ по 

ред 
Вид услуга Такса Забележка 
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№ 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”. 

 

 

Фотографиране с антично облекло. 

 

Детска анимация в детски кът 

 

Изработване на изделия от глина 

 

Ползване на амфитеатрална сцена 

 

 

 

 

1.00 лв. 

 

0.50 лв. 

 

 

10.00 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 по докладната записка.  

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Аз не виждам, как ще се издържа това нещо с 1 лев входна такса. Аз имам конкретно 

предложение таксата да стане 4 лева.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Смятаме ли, че към момента това е постижимо всеки да даде 4 лева за да погледне 

това, което имаме към момента там. Реалистично ли е? 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 А реалистично ли е да дадем 5 милиона и да направим входна такса 1 лев.  

Катя Грибнева – общински съветник 

 Прощавайте, но ходили ли сте там? За мен екскурзоводна  беседа от 10 лева е много. 

Вървиш, вървиш по едни трупи, отиваш до една картинка и ти казват – тука би трябвало да 

има това, което е на картинката, само че ще го изровим, там какво ще го направим и т.н. 

Според това, което е там според мен е много 10 лева такава такса, да не говорим, 

изработване изделия от глина – 10 лева на брой и т. н. Знам ли? 

Магдалена Радева – общински съветник 

 Колеги, аз мисля, че общинска администрация преди да направи тази докладна 

записка е направила проучване и не случайно са ни предложени тези цени. Все пак това са 

едни нови такси, които ние тепърва въвеждаме. Нека ги приемем във варианта, в който са 

ни дадени, а ако това не проработи винаги можем да изменим Наредбата.  

Найден Иванов – общински съветник 

 Уважаеми колеги, по-скоро на мен ми е може би по-голяма болка отколкото на 

всички вас по отношение на „Ковачевско кале”. Предложените цени са нормални, но 

обърнете внимание на мотивите в края. Значи всички предложени, да ги наречем атракции 

трябва не само да се развиват, но и да се обогатяват с нови. И това е задачата на хората, 

които ще работят там. Защото цените са ниски, но ако увеличим  атракциите  ще постигнем 

някакъв резултат. В края на краищата това е представителен обект на Общината, а не точно 

да носи приходи и да се самоиздържа. Благодаря ви.  

Мая Димитрова – общински съветник 
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 Мисля, че е редно да включим и посещения на групи. Както знаете, на групите, които 

посещават туристически обекти цената е малко по-ниска в случая. Мисля, че е редно да 

имаме такава точка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Все пак дайте точно предложение, за да го подложим на гласуване. 

Мая Димитрова – общински съветник 

 Трето тиренце – посещение на групи над 10 човека – 30 % по- малко от стандартната 

такса.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Вносителя, вие приемате ли такова предложение в проценти?  

Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС 

 Преди да предложим на вашето внимание тази докладна, ние направихме съответни 

проучвания какво се случва в други такива околни туристически обекти. И ви говоря, че 

става въпрос за национални културно исторически обекти като „МАДАРА”, Търново и т.н., 

където таксите са по 2 – 2.50 лева. Предложихме на вашето внимание 1 лев, тъй като обекта 

тепърва започва да функционира. Мога да ви кажа, че към настоящия момент има проявен 

интерес от три тур операторски агенции, които искат от март месец да включат в 

маршрутите си дестинацията „Ковачевско кале”. По отношение запитването на г-жа 

Грибнева, ако ви направи впечатление първа точка където отпада таксата от 10 лева, това е 

в приложение 1, което касае Историческия музей. Може би от 10 години тази беседа от 10 

лева си стои там като услуга, която се предоставяше в Исторически музей Попово, но в 

момента понеже започва да действа друго звено, така че ние по никакъв начин не сме 

завишили таксата за беседа.  

 По отношение на това, че за групи може да има намаление – така, е, но при 

положение, че в момента предлагаме такава ниска цена – такса от 1 лев, все пак е ваше 

решение вие да прецените. А ДДС е само са ползване на амфитеатралната сцена – това е вид 

услуга, всички останали, където няма в забележка ДДС, това са само такси. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Така, колеги за да обобщим. Има направени две предложения от Тодор Тодоров и 

Мая Димитрова. Подлагам ги на гласуване. 

Първо гласуваме предложението на Тодор Тодоров , таксата да бъде 4 лева. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Само една реплика на това, което каза г-н Иванов. Аз не съм разбрал, че това е 

представително място за общината и че не трябва да се самоиздържа. Чувам го за първи път 

това, което каза и много ме учудва. Ако ние ще направим нещо за 5 милиона и то ще тежи 

на общината и ще трябва да се поддържа, мисля, че чак от такава представителна част 

нямаме нужда. Мисля, че това, което е направено и са хвърлени толко много пари, наистина 

трябва да се самоиздържа. Това е идеята, да не тежи на общината, а да се самоиздържа. 

Затова поддържам становището си, че таксата трябва да бъде поне 4 лева.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Тодоров 

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

   

ЗА    -    6 

   ПРОТИВ   -    2 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   15 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Подлагам на гласуване предложението на Мая Димитрова: 



 23 

 

За посещение на групи над 10 човека– 30% по-малко от зададените по-горе единични 

цени. 

 

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

   

ЗА    -   10 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   19 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Предложението за решение си остава същото, което прочетох преди. Преминаваме към 

гласуване по точка 9 от дневния ред. 

 

 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   ЗА 

 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     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 

    

ЗА    -  28 
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   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 391      
 

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 Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях“, в т. 15 текста: „Екскурзоводска 

беседа на късноантичната крепост „Ковачевско кале” с цена 10 лв., се заличава.  

2. Създава се нова точка 16 със следните видове такси и цени на услуги:  

 

№ 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”. 

 

 

Фотографиране с антично облекло. 

 

Детска анимация в детски кът 

 

Изработване на изделия от глина 

 

Ползване на амфитеатрална сцена 

 

 

 

 

1.00 лв. 

 

0.50 лв. 

 

 

10.00 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 десета точка от Дневния ред. 

10. Изменение на Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища и 

детски градини в Община Попово за учебната 212/2013 г., раздел ІV „Дейности за 

реализиране целите на програмата”. 

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

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

адв. Росица Денева – общински съветник 
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 Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛИ 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” 

Илиян Станчев – общински съветник 

 Единодушно отново с пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Зачитам ви проекта за решение. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и условията на Национална 

програма ”Оптимизация на училищната мрежа” ,Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

    Общински съвет - Попово изменя Програма за оптимизация на мрежата на 

общинските училища и детски градини в община Попово за учебната 2012/2013 г.,   раздел 

IV „Дейности за реализиране целите на програмата”, както следва: 

1. Строително-ремонтни работи. 

  След подаване на заявка от директорите на училищата и по преценка на Комисията за 

разпределяне на финансовите средства на училищата, съгласно условията на Националната 

програма за оптимизация на училищната мрежа за 2012 година.  

2. Закупуване на обзавеждане и оборудване. 

  След подаване на заявка от директорите, по преценка на Комисията за разпределяне на 

финансовите средства на училищата и съгласно условията на Националната програма за 

оптимизация на училищната мрежа за 2012 година.  
 

Моля, г-жа Димитрова да направи разяснение по материала. 

Дарина Димитрова – общинска администрация 

  На двете комисии, на които по-подробно беше разгледана докладната записка аз 

дадох обясненията. Опитахме се и в мотивите да бъдем максимално точни и 

обстоятелствени, за да стане ясно. Както знаете, с решение на ОбС от 2012 г. от края на 

март месец беше закрито ОУ „Любен Каравелов” с. Кардам. За съжаление постъпи 

обжалване на заповедта на Министъра от родители, в резултат на което започна една дълга 

съдебна процедура,. На 13 декември излезе окончателното решение на петчленния състав на 

ВАС , което на практика повтори предишното решение на тричленния състав още от есента 

на 2012, но това са подробности. С една дума жалбата е отхвърлена, което оставя в сила 

Заповедта за закриване на училището. Просто за информация ви казвам само, че ще 

завърши учебната година в Кардам, а от следващата учебна година учениците ще си изберат 

училище в град Попово.  

 Паралелно със стопиране на тази Заповед, докато траеха съдебните дела, беше 

невъзможно да получим средствата за оптимизиране, които се дават по Национална 

програма в рамките на 135 хиляди лева. Класирана беше програмата, но се изчакваше 

решението на съда. След като вече е факт това решение, веднага задействаме процедурата. 

Може би на някого му се струва странно, че променяме нещо, което е прието през 2012, 

2013 г. Към тази програма от 2012/2013 ние ще приложим днешното ваше решение. Налага 

се, затова защото има промяна в дейностите. Тогава бяха планирани за закупуване на 

автобус около 80 хиляди. Аз затова нося тук тази папка, в която са заявките от тогава, 

включително и сегашните. Изтече и валидността на офертите, по това което са заявили 

директорите на училищата преди година и половина. Те си закупиха голяма част от 

заявените тогава неща, тъй като имат потребност от други източници на финансиране. С 

оглед наистина най-пълноценно да усвоим тази сума предлагаме пак казвам въз основа на 
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постъпили заявки от директори на училища да останат за две дейности, които виждате в 

раздел ІV. Разликата е само в липсата на автобус. Автобусът беше около 80 хиляди, а сега се 

оказва, че има доста неща, които искат ремонт, и покриви, и  мазилка външна, и могат по-

ефективно да се разходват средствата. С цел предлагаме промяната.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-жа Димитрова. Имате ли други въпроси към нея? 

Катя Грибнева – общински съветник 

 Ние вчера с г-жа Димитрова си поговорихме на комисията, аз нямам забележки, само 

едно пожелание. Нека доколкото е възможно общинската администрация да провежда 

контрол върху начина, по който директорите харчат парите от делегираните бюджети, за да 

не се повтаря срамния случай от Светлен, със злоупотреба от страна на директора и то не 

малка. Просто по някакъв начин, по-голяма инициатива ли от страна на общинска 

администрация, защото знам, че те нямат кой знае какви правомощия да се наместват, но 

може би сигнали да пускат по-нагоре, защото наистина това, което стана в Светлен е 

драстично. Благодаря.  

Дарина Димитрова – общинска администрация 

 Само две думи. Благодаря на г-жа Грибнева. Ние също сме притеснени много. 

Неочаквано е това, което се случи. За съжаление няма как да се дава информация, преди да 

са приключили проверките от съответните институции. Наша е отговорността до някъде, 

нямаме тези правомощия, които имахме преди. Делегираните бюджети наистина дадоха 

свобода на директорите, но ние имаме наблюдения. Тук само бих добавила, че контрола по 

бюджета, наистина е наш ангажимент, но и ваш господа общински съветници, така че 

мисля, че наистина съвместно ако заострим вниманието си върху някои индикации по-рано, 

ще може да постигнем успехи. Това, което мога да ви гарантирам, че е изключение случая, 

дай боже да няма подобни нататък. Благодаря. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Нямах намерение да вземам думата, но понеже г-жа Димитрова, провокира в мен 

един въпрос с изказването си преди малко, че контрола трябва да бъде и от страна на ОбС. 

Тази комисия по разпределение финансовите средства на училищата ще направи това 

разпределение, но аз не знам дали ще бъдат удовлетворени исканията на всички училища, и 

след като трябва да носим съвместна отговорност, аз мисля, че трябва да има една трета 

точка, която – разпределението на средствата по училища да бъде съгласувано и одобрено 

от ОбС Попово.  

Дарина Димитрова – общинска администрация 

 Аз това го коментирах вчера, точно на комисията по образование – както преди 3-4 

години, ако се сещате, когато получихме около половин милион по същата тази програма, 

след като беше класирана програмата, имахме уверение, че започва финансирането в ОбС 

внесохме проект за решение и то стана решение за разпределяне на средствата. Така че във 

всеки случай ще имате тази информация и другото- няма да се удовлетворят всички 

желания бъдете сигурни – сега сумата е над 200 хиляди по заявки. Но по критериите, които 

има самата програма, те ще бъдат класирани, като няма да има ощетени училища, всички 

имат право – средищни, защитени, но може би някъде ще се наложи да се сторнират суми, 

защото мисля, че е нормална реакцията на директорите, даже някъде така са подадени 

заявки, които не касаят оптимален учебен процес, а известни екстри, така че имате 

възможност сами да се убедите.  

Тодор Тодоров – общински съветник 

 След като имаме уверението на г-жа Димитрова, че това разпределение ще бъде 

съгласувано с ОбС, аз и вярвам и оттеглям предложението си за 3-та точка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Преминаваме към гласуване по точката.  

 

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    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 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    -  29 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 392      
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и условията на Национална 

програма ”Оптимизация на училищната мрежа” ,Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

    Общински съвет - Попово изменя Програма за оптимизация на мрежата на 

общинските училища и детски градини в община Попово за учебната 2012/2013 г.,   раздел 

IV „Дейности за реализиране целите на програмата”, както следва: 

1. Строително-ремонтни работи. 
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  След подаване на заявка от директорите на училищата и по преценка на Комисията за 

разпределяне на финансовите средства на училищата, съгласно условията на Националната 

програма за оптимизация на училищната мрежа за 2012 година.  

2. Закупуване на обзавеждане и оборудване. 

  След подаване на заявка от директорите, по преценка на Комисията за разпределяне на 

финансовите средства на училищата и съгласно условията на Националната програма за 

оптимизация на училищната мрежа за 2012 година.  
 

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред. 

11. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС 

 Колеги, позволете ми, понеже аз съм вносител на тази докладна да дам малко 

разяснение, за да стане ясно на вас и обществеността.  

 Във връзка с промяна в ЗМСМА, която влиза в сила от 01.01.2014 година се промени 

възможността за заплащане на общинските съветници за участие в сесии. Трябва да стане 

ясно на колегите тук, че по Правилник и по Закон общините в РБългария са разделени в две 

категории. Общини до 100 000 жители, и общини над 100 000 жители, като на базата на това 

разпределение е и заплащането за участие в комисии и заседания на общинските съветници. 

Тъй като ние сме община с до 100 000 жители при нас заплащането е в зависимост от 

средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец. На 

базата на това, до сега ограничението за заплащане беше намалено до  30 % от средната 

брутна заплата, което беше гласувано преди около 2 години. Към момента този процент 

държавата ни даде право да бъде променен до 70 %. Тъй като тази възможност не е 

обвързана с допълнителен финансов ресурс, който трябва да постъпи в общината, а 

задължение на общините е да осигурят този ресурс, мисля като председател, че е логично и 

нормално да не се възползваме от максималния размер, който ни дава закона, защото все 

пак, тези средства трябва да бъдат осигурени за сметка на нещо друго. Затова 

предложението, което аз внасям все пак да се съобразим, мисля че заплащането на 

общинските съветници беше прекалено ниско, не смятам да го съобщавам колко е, но мога 

да кажа символично, ще ви го зачета след малко, за общинските съветници не е на 

максималния размер, а е на 60%, а за заместник председателите е на 70 % . Това са ми 

основанията, това са ми мотивите да внеса в този вид тази докладна записка за промяна на 

нашия Правилник. 

 Зачитам ви проекта за решение. 

 

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал. 1 и ал. 2 т. 2 от 

ЗМСМА,  Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Отменя разпоредбата на чл. 19 ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

2.  Приема нов текст на разпоредбата на чл. 19 ал. 4 от Правилника за организацията 

и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация както следва:  

 - Общия размер на възнаграждението на всеки от заместник председателите за 

един месец да бъде 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Попово за съответния месец. 

3. Отменя разпоредбата на чл. 20 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
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4. Приема нов текст на разпоредбата на чл. 20 т. 8 от Правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация както следва:  

 -  участват в заседания на комисии, чиято дейност ОбС е решил да подпомогнат, 

като и в тези случаи се спазва ограничението на чл. 34 ал. 2 т.2 от ЗМСМА, че общия 

размер на възнаграждение за един месец на всеки един от заместник председателите 

не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на 

общинската администрация Попово за съответния месец. 

5. Отменя разпоредбата на чл. 24 ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

6. Приема нов текст на разпоредбата на  чл. 24 ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация както следва:  

- Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец да 

бъде 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация 

Попово за съответния месец. 

 

 Приетите изменения на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация влизат в сила от 01.01.2014 

година. 
 

Има ли въпроси? Не виждам. Преминаваме към гласуване. 

 

Гласуваме ЗА : 

 

ЗА    -  28 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 393      
 

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал. 1 и ал. 2 т. 2 от 

ЗМСМА,  Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Отменя разпоредбата на чл. 19 ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

2.  Приема нов текст на разпоредбата на чл. 19 ал. 4 от Правилника за организацията 

и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация както следва:  

 - Общия размер на възнаграждението на всеки от заместник председателите за 

един месец да бъде 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска 

администрация Попово за съответния месец. 

3. Отменя разпоредбата на чл. 20 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

4. Приема нов текст на разпоредбата на чл. 20 т. 8 от Правилника за организацията и 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация както следва:  
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 -  участват в заседания на комисии, чиято дейност ОбС е решил да подпомогнат, 

като и в тези случаи се спазва ограничението на чл. 34 ал. 2 т.2 от ЗМСМА, че общия 

размер на възнаграждение за един месец на всеки един от заместник председателите 

не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на 

общинската администрация Попово за съответния месец. 

5.Отменя разпоредбата на чл. 24 ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 

на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

6. Приема нов текст на разпоредбата на  чл. 24 ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация както следва:  

- Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец да 

бъде 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация 

Попово за съответния месец. 

 

 Приетите изменения на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация влизат в сила от 01.01.2014 

година. 
 

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред. 

12. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 

01.07.2013 – 31.12.2013 година. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС 

 Отчета ви е раздаден предварително, тук няма становища на комисии. Доклада е 

рутинен, описани са всички решения, които са взети, като едничката ми забележка е по 

отношение на кворума в ПК „Общински финанси и бюджет”, които на последното 

заседание се коригираха, да продължават нататък по същия начин. 

 Колеги, имате ли въпроси по отношение на отчета? Имате ли някакви забележки? 

Няма. 

 

 Зачитам ви проекта за решение. 

 

На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
   

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 година. 
 

 Преминаваме към гласуване. 

Гласуваме ЗА : 

 

ЗА    -  27 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 394     
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На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
   

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2013 – 31.12.2013 година. 
 

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред. 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

Отново няма да успеем да говорим на питането на г-н Илиян Станчев, което беше 

поставено на предишната сесия, но поради отсъствието на кмета на Общината ще оставим 

отговора за следващото заседание. 

С това закривам тридесетото  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 / 


