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ПРОТОКОЛ    № 40 
 

 
Днес 27.11.2014 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.00 часа.   

Венета Мисирджиева  – зам. председател на ОбС Попово 
На заседанието присъстват 25 общински съветника, имаме кворум и можем да 

вземаме решения.  
Откривам  ЧЕТИРИДЕСЕТОТО  заседание на ОбС Попово. 
 
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от председателя на 

ОбС г-н Георги Георгиев и Мая Димитрова.    
 
На заседанието присъстват  кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмета 

инж. Милена Божанова, зам. кмета Емел Расимова, служители от общинската 
администрация. 

 
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  15  

точки. 
 
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 
 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014 
година. 
2. Промяна в числеността на Общинска администрация гр. Попово, дейности и 
мероприятия към нея. 
3. Одобряване на Рамково споразумение за сътрудничество за демонстрация и 
обучение в сферата на модерните децентрализирани системи за пречистване на 
отпадъчни води. 
4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. 
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. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици 
по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62 от 10.08.2010г.) по съдебно 
решение за землището на с. Паламарца. 
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8. Прекратяване на  съсобственост между община Попово и Земеделска кооперация 
„Напредък” с. Светлен в сграда фурна, находяща се в УПИ ХХІІ, кад. № 416 от кв. 40 
по регулационния план на с. Светлен, чрез изкупуване частта на Общината. 
9. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска 
собственост. 
10. Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на 
водопровод за строеж „Напорен водопровод в с. Захари Стояново.  
11. Приемане на Решение на ОбС за промяна вида на социалната услуга от резидентен 
тип „Център за настаняване от семеен тип” за двата центъра, намиращи се на 
територията на Община Попово, във връзка с приетите с Постановление № 170 на МС 
от 26.06.2014 г. изменения и  допълнения на чл. 36 ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане /ДВ, бр. 55 от 04.07.2014г./ и съгласно Решение на МС 
№ 633 /08.09.2014 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. 
12. Изменение на Решение № 442 по Протокол № 33 / 24.04.2014г. на ОбС Попово, във 
връзка с удължаване на срока за изпълнение на Проект: „Преодоляване на социалното 
изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Център за настаняване 
от семеен тип в община Попово” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. 
13. Предложения за съдебни заседатели за Районен съд Попово, мандат 01.01.2015 – 
01.01.2020 г. 
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   -  26 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 
 
Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014 
година. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 ПК проведе своето заседание на 25 ноември от 12 часа. Присъстваха и петимата 
членове на комисията. Участие взеха и представители на администрацията. След 
проведените дискусии с един глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и 4 гласа ЗА комисията подкрепя 
проекта за решение.  
Венета Мисирджиева – зам. 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 от 16 часа проведе заседание в пълен състав в присъствието 
на служители от общинската администрация. След обсъждане на дневния ред и точките, 
които засягат нас с пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 
 Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
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местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе своето заседание на 25 ноември от 14.30 часа. Присъстваха 
и представители на общинска администрация. По тази първа точка от дневния ред 
комисията с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. 
Венета Мисирджиева – зам. 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 заседава в три членен състав. Подкрепяме с три гласа ЗА проекта за 
решение. Съгласно разпоредбата на чл. 124 от Закона за публичните финанси могат да 
бъдат извършвани промени на общинския бюджет по време на бюджетната година и в 
размера на бюджетните взаимоотношения на Общината с държавния бюджет като 
промените би следвало да бъдат одобрени от нас като ОбС.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта” 
Илиян Станчев – общински съветник 
 Нашата ПК проведе своето заседание вчера. В присъствието на представители на 
общинска администрация бе разгледана предложената докладна. Гласувахме по следния 
начин – с два гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Така, че нашата комисия не 
подкрепя докладната.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 
 Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение: 
 

На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
Попово,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Приема изменения по приходите и разходите от Бюджета на Община Попово за 
2014 г. съгласно приложение №1; 

2. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №2; 
 3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи в 
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година. 
 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. 
Тодор Тодоров  – общински съветник 
 Първия ми въпрос е на първа страница имаме изпълнителни и законодателни органи 
960 хиляди – става милион 231   -271 476 . За какво трябва да дадем допълнително. Защото 
това е една сериозна разлика и какво трябва да платим? Също така ме интересува още 
промяната в издръжката придобиване на сгради – имаме 488 549 на 648 – разликата е 
159 649 – за какво е и защо трябва да намалим изграждането на инфраструктурните обекти 
със 115 хиляди – виждаме го в долния ред това. За сега това са ми въпросите. В приложение 
2 виждам, че са отделени едни 300 хиляди за кв. 105 – също ме интересува какво става с 
тази сграда, която е в тоя квартал, за която мисля, че на предишния общински съвет 
коментирахме дълго нещата около нея. Благодаря ви.  
Венета Мисирджиева  –зам.  председател на ОбС Попово 
 Имате ли други въпроси касаещи докладната и тогава да дадем думата за отговор? Не 
виждам. Тогава давам думата на г-жа Божанова.  
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Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Защо се налага актуализацията? Актуализацията се налага от това, че е възникнала 
необходимост от извършване на  разходи , които в началото на бюджетната година при 
съставяне на бюджета не е имало как да бъдат обезпечени. В общинска администрация се 
увеличава както виждате основно издръжката и то по отношение на платени данъци, такси и 
това касае основно такса битови отпадъци, тъй като разхода за този вид услуга е голям, 
предвид това, че имаме сгради, които сме реновирали, което качва данъчната оценка. 
Съответно облагането става въз основа на данъчната оценка и по тази причина се налага да 
се  заложи, това което не е било планирано, да се актуализира, за да може да платим такса 
битови отпадъци и да се разплатим с изпълнителя. Проблемът с такса битови отпадъци е 
голям, не е само за нашата община. Все още на национално равнище няма решение, 
въпреки, че от 2015 година би следвало по споразумение между централната власт и 
Европейската комисия да преминем към облагане на база количество все още на национален 
мащаб няма предложена адекватна методика. Та по тази причина се налага увеличението за 
общинска администрация.  
 По отношение на компенсираните промени, които са направени в Инвестиционната 
програма ще си позволя на двата въпроса да отговоря общо, тъй като те са свързани. 
Намалението се отразява в увеличение на придобиване на активи, по-скоро незавършеното 
строителство в кв. 105. Намалението е в частта проектиране. Бяхме планирали в началото на  
годината разработването на проекти, с които евентуално да кандидатстваме по Програмата 
за развитие на селските райони или по програма Околна среда, за програмен период 2014-
2020 година. За съжаление 2014 година се оказа нулева година и преценихме, че не е така 
целесъобразно да обявяваме обществена поръчка за проектиране, да разработваме проекти, 
които в един момент може да се окаже, че няма как да ги финансираме. В същото време, 
след решение на съда ние придобихме в същност незавършено строителство в кв. 105. 
Счетоводно би следвало да го отразим като незавършено строителство, то е дълготраен 
материален актив, трябва да намери отражение в капиталовата програма  и всъщност да 
заплатим направените разходи по строежа на изпълнителя и намалявайки проектирането 
неизпълнената задача от кв. 112 финансираме незавършеното строителство в кв. 105. 
Благодаря. 
Венета Мисирджиева  –зам.  председател на ОбС Попово 
 Благодаря и аз. Господин Тодоров, доволен ли сте от отговора? 
Тодор Тодоров  – общински съветник 
 Да, доволен съм напълно от отговора и аз благодаря на г-жа Божанова.  
 Искам само да кажа, че в миналия ОбС този въпрос за кв. 105 беше поставен. Тогава 
аз, с г-н Несторов понесохме доста сериозни обиди в декларация на коалиция „Заедно”, 
прочетена от днешния председател. Съжалявам, че го няма да му го кажа, бяхме наречени 
какви ли не, защото тогава застанахме пред камерите на Нова телевизия и посочихме факти. 
Оказа се, че сме прави, че сега този строеж стои и ние го придобихме, изхарчиха се едни 
пари. За голямо съжаление това е стила на управление на нашата община. Този, който 
мисли малко по-различно и който казва нещата даже и с факти, бива заклеймяван. Аз не 
искам извинение от никого, аз искам само да попитам кой ще понесе отговорността за това?  
Все пак, когато се харчат едни пари и когато Общината дава едни триста хиляди, аз не съм 
против тези пари да се върнат на изпълнителя, защото човека ги е похарчил тези пари, тази 
фирма. Искам да знам, дали някой ще поеме отговорност? Благодаря Ви. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Тодоров, 
 Аз мисля, че нещо преигравате, кой трябва да се извини, тези които стачкуваха ли, 
дето бяха против да се строи и сега щеше да има обезщетени собственици там, тъй като 
строежа щеше отдавна да е завършен, с договор подписан с БИЛА - магазина, и второ и 
трето тяло развити. Кой трябва да се извини? Аз не знам защо трябва Общината да се 
извини, след като твърденията на един от обезщетените собственици с отчуждени имоти 
паднаха в Съда, сградата си е свободна, сега трябва да правим нов търг, да търсим 
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изпълнител и нещо което преди 5 години сигурно щеше да приключи сега наново да го 
строим. Аз не разбирам логиката на изказването Ви г-н Тодоров. За какви 300 хиляди лева 
някой понесъл отговорност, че са профукани. Че те инвестирани ли са? Да не можем да 
накараме вече този изпълнител да се върне и да довърши сградата. В тази политическа 
обстановка, която се беше създала и то много добре знаете, че беше насочено срещу мен със 
сценарий – кмета не изпълнява съдебни решения. Да, но намери се Съд и каза накрая каква е 
истината по този казус. Нещо да има? Изпусна града възможност хем да са обезщетени 
собствениците, хем да има сграда, хем да има още един търговски магазин и да има центъра 
по-добра представителност. Аз ли да се извинявам за действия, които не съм извършил? 
Мисля, че друг трябва да се извини, че го нямаме този обект завършен.  
Венета Мисирджиева  –зам.  председател на ОбС Попово 
 Колеги, други въпроси има ли по обсъждания материал? Няма. 
 

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

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

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

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Георги Петров Георгиев    ОТСЪСТВА 
 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    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     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     ПРОТИВ 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

 
ЗА    -   18 

   ПРОТИВ   -     2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6  
 
Решението се приема ! 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 521   
 
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 

21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
Попово,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Приема изменения по приходите и разходите от Бюджета на Община Попово за 
2014 г. съгласно приложение №1; 

2. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №2; 
 3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи в 
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година. 
 
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред. 
2. Промяна в числеността на Общинска администрация гр. Попово, дейности и 
мероприятия към нея. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за 
решение. 
Венета Мисирджиева – зам. 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 три гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за 
решение. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Становището на комисията е с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ в подкрепа на 
решението.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно закона за 
публичните финанси, разпоредбата на чл. 122 ал. 2 в рамките на своята компетентност през 
бюджетната година ОбС може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в 
общината, финансирани със собствени приходи. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта” 
Илиян Станчев – общински съветник 
 Нашата комисия с два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ отново не подкрепя 
докладната  
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Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка: 
 
На основание  чл. 21 ал. 1 т. 2, т. 23 от ЗМСМА и чл. 122 ал. 2 от Закона за 

публичните финанси,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява,  считано от 01.01.2015 г. промяна в числеността на Общинска 
администрация гр. Попово съгласно Приложение № 1 

2. Одобрява, считано от 01.01.2015 г. промяна в числеността на Звено 
„Обслужване на населението в кметствата”, съгласно Приложение № 2. 

 
 
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Има ли въпроси по 

докладната?  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Искам да попитам, кое налага увеличаване на числеността, защото сме в края на 
мандата, до сега тогава възможност нямаше, бяхме поставяли този въпрос. Остава по-малко 
от година до местните избори. Просто, кое наложи в момента да се назначават нови хора, 
това е подготовка за местните избори ли, или са се появили отнякъде пари в общината, с 
които можем да си позволим да назначим тези бройки? Благодаря ви. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Тодоров, 
 Признавам си, че в началото на мандата във връзка със съкращението на разходите, 
които бяхме принудени да направим, а аз се съмнявам дали пък и догодина същото няма да 
се наложи да съкращаваме хора и разходи. Както виждате вчера излезе бюджета на 
национално ниво, дали пък няма и нас да ни принудят 10 % да свалим разходите, но 
хипотетично да оставим това като прогноза за следващата година. 
 Увеличаваме единствено на кметствата с половин или цяла бройка. Възстановяваме 
старото статукво на секретарите и едната бройка е в кметски наместници за Бракница, която 
единствено беше с 0.5 бройка.  
 Поради връщането от майчинство на специалист във дирекция финанси, 
възстановяваме тази бройка, която преди беше в друга дирекция. Не че сме си подобрили 
приходната част, не че имаме излишни средства, но мисля, че вашата позиция беше именно 
такава – кметствата да си имат секретари на щатове на пълна бройка. Не знам, нещо което 
вие го предлагахте сега, ако сте против ще ми бъде много интересно. Само заради това, че 
аз го внасям, а не го предлагате вие дали ще гласувате ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, ще ми бъде 
интересно. Благодаря ви.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 

Има ли все пак други въпроси? Не виждам. Преминаваме към гласуване на 
докладната. Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля  
да гласува.  
 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ЗА 

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

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Георги Петров Георгиев    ОТСЪСТВА 



 8 
 
 

 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    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     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ЗА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 
   ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     7 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 522    
 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 2, т. 23 от ЗМСМА и чл. 122 ал. 2 от Закона за 
публичните финанси,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Одобрява,  считано от 01.01.2015 г. промяна в числеността на Общинска 
администрация гр. Попово съгласно Приложение № 1 

2. Одобрява, считано от 01.01.2015 г. промяна в числеността на Звено 
„Обслужване на населението в кметствата”, съгласно Приложение № 2. 

 
Преминаваме към трета точка от Дневния ред. 
3. Одобряване на Рамково споразумение за сътрудничество за демонстрация и 
обучение в сферата на модерните децентрализирани системи за пречистване на 
отпадъчни води. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия обстойно разгледа предложението за демонстрация на съвременни 
дестилационни системи. Участие в дискусията взе и Л. Гущанов. След като се запознахме с 
промените в рамковото споразумение от страна на Демонстрационния център С три гласа 
ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за решение. 
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Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Колева. Понеже имаше раздаден и допълнителен материал, който е 
част от етапа на подготовката на сключване на това споразумение, вие го получихте всички, 
все пак д-р Веселинов нещо ще разясните ли по този материал. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми общински съветници, 
 Това е едно продължение на пилотния проект, който знаете че правихме с немската 
фирма ТИЛИА Този проект си беше финансиран от тяхна помощ за Садина и Медовина за 
мини пречиствателни станции, които заместват септичните ями. Целта нашата беше да 
заменим септичните ями по възможност по ОП Околна среда, финансирана от този 
финансов ресурс. Предложението е тяхно и от страна на оператора на ВиК мрежите във 
Враца и Разград за изграждане на демонстрационен център на територията на Попово. Този 
център по договор ангажира Общината в близост до пречиствателната станция да 
предоставим общинска земя. Те да разположат там различните до 6 еквивалент жители 
пречиствателни съоръжения, които ще поемат на тяхна сметка. Става въпрос ще ги докарат, 
ще ги разположат на тази площадка. Уговорките вървяха до последно и Л. Гущанов 
трябваше в деня по няколко пъти да променя този договор, който Ви го бяхме предоставили 
по искане на немската страна. Подчертано е това, което предлагаме в промяна от първия 
вариант, а задрасканото отпада от варианта, който ви беше раздаден. Аз твърдя, че ние 
друго като ангажимент нямаме, въпреки че те се опитват да ни вменят, че самата 
демонстрация, технологиите, продаването на ноу-хау ще бъде заплащано от общината. Не 
виждам как, след като те си назначават експерт, който ще извършва тези продажби. Но 
площадката, за да не ни обвинят, че ще бъде само на определена фирма немска, я даваме и 
на други фирми, които да извеждат такива технологии за мини пречиствателни станции, 
могат да си разполагат и те и на конкурентна основа, на база цената да си избират хората, 
кой каква пречиствателна станция иска. Тъй като от тук нататък законодателството 
задължава гл. архитект новите строежи на фамилни сгради да нямат септични ями а 
пречиствателни съоръжения. 
Венета Мисирджиева – зам. 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, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл.61, ал. 
1 и чл. 59 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Одобрява РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА МОДЕРНИТЕ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ 
ВОДИ както следва : 

 
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И 

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА МОДЕРНИТЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

 
Днес …………………..2014г. в гр. Лайпциг, Германия 
между 
 

1. ОБЩИНА ПОПОВО  Булстат 000875856 
адрес : Гр. Попово-7800 , ул. „Ал.Стамболийски” № 1 , Република България 
Представлявана от Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов 
- наричана по-долу  „Община Попово“ 
 

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД ЕИК 826043778 
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адрес: Гр.Разград-7200 , ул. „Сливница” №3А ,Република България 
Представлявано от Управителя г-н Стоян Райков Иванов 
- наричано по-долу за краткост „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”   
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ      

адрес: Ан дер Лупе 2 , 04178 гр. Лайпциг, Германия 
регистриран в …………………………………………………… 
Представляван от члена на Управителния съвет, г-н Гуидо Керклиес  
- наричан по-долу „Образователен демонстрационен център за децентрализирано 
пречистване на отпадъчни води“ 
  

4. ТИЛИА ООД 
адрес: гр.Лайпциг 04103 Германия, Инзелщрасе 31,  
регистрирана в Амтсгерихт Лайпциг   
HRB: 25041,  

   Представлявано от Управителя г-н Кристоф Хюг  
    - наричано по-долу  „Тилиа“  
 
се сключи следното рамково споразумение за сътрудничество:  
 
Преамбюл 
 
„Образователен демонстрационен център за децентрализирано пречистване на отпадъчни 
води” е инициатива за насърчаване и успешно установяване на едно перспективно водно 
стопанство. То представя една неутрална по отношение на производителите, независима 
платформа в децентрализираната сфера на отпадъчните води и си поставя за цел да 
подкрепя в цяла Германия, Европа и по света едно икономично и екологично целесъобразно 
водно стопанство и трайно да гарантира качеството на тези технологии с цел по възможно 
най-добрия начин да бъдат защитени водните ресурси.  
 
То обединява членове от сферата на икономиката, науката, политиката и управлението в 
една мрежа, съвместява знанията за децентрализираното и полуцентрализираното  
управление на отпадъчните води и предоставя разяснителни и технологични разработки в 
тази област. „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”  предлага на 
национални и международни заинтересовани лица услуги в сферата на обслужването, които 
като цяло могат да се опишат с терен за провеждане на демонстрации, предоставяне на 
информация и консултация, обучение и повишаване на квалификацията, проучване и 
развитие. 
 
„Тилиа” е компания, занимаваща се с предоставянето на услуги, която се е специализирала 
в сферата на водоснабдяването,отвеждането и пречистването на отпадъчни води. „Тилиа” 
оказва съдействие на  градове, общини и ВиК-дружества да оптимизират своите налични 
или нови системи  с оглед постигането на възможно най-доброто съотношение между  
услуга/качество и  реализация/социална и ценова съвместимост. 
 
„Тилиа” е фирма, предлагаща няколко децентрализирани системи за отпадъчни води, някои 
от които е разработила сама, други от партньори. 
 
Община Попово и „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” се интересуват от новите решения за 
отпадъчните води с цел да подобрят още повече своята дейност в отвеждането и 
пречистването на отпадъчните води. При това децентрализираните системи биха могли да 
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изиграят важна роля. За момента те са далеч по-малко познати, което поражда 
необходимост от демонстрация и обучение по и относно тези системи. 
 
Страните се намират от известно време в процес на обмен на информация и възнамеряват 
посредством настоящото споразумение да положат основите на едно по-тясно 
сътрудничество. 
 
§ 1 Цел на Сътрудничеството 
 
„ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”, „Тилиа” ,Община Попово и 
”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” се стремят да осигурят на територията на община  Попово 
възможност за демонстрация и обучение по и относно децентрализираните системи за 
отпадъчни води. Други теми за сътрудничество могат да се допълнят впоследствие с 
допълнително споразумение. 
 
§ 2 Основа на споразумението/Прозрачност .  
 
2.1.Това споразумение не обосновава респ. не поражда никакви договорни и парични 
задължения между страните. Взаимни компенсации и плащания няма да се състоят. 
2.2.Това споразумение не обосновава респ. не поражда по-специално ограничаване на 
конкуренцията или ексклузивни задължения. Сътрудничеството под контрола на Община 
Попово и „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”  е отворено и за други партньори.  
2.3.Надеждността подлежи на проверка - е в основата на съгласието. 
2.4.Страните не са упълномощени  да действат от името на другата съответна страна. Не 
съществува правомощие за взаимно представителство. Обвързващи положения, основаващи 
се на дружествени договори, не са обвързани с това споразумение. 
 
§ 3 Обхват и предмет на споразумението. Конкретни задачи и роли. Форма на 
сътрудничеството. 
 
3.1.Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” като ВиК оператор ще определят 
при възможност и след съобразяване с нормативните изисквания подходящо място върху 
терена на ПСОВ-Попово за поставяне на демонстрационно съоръжение за 
децентрализирано пречистване на отпадъчни води с капацитет до 6 еквивалент жители и ще 
го стопанисват съвместно. 
3.2.На база на своя опит „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”   ще консултира и 
съдейства на Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” при експлоатацията и 
презентацията на демонстрационното съоръжение. Освен това „ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА 
ОТПАДЪЧНИ  ВОДИ”  може да предложи и други партньори от Германия при същите 
условия. Приемането на предложените други партньори става с изрично писмено съгласие 
от страна на Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” при съществуваща 
възможност . 
3.3. „Тилиа” е първият партньор от бизнеса. „Тилиа” ще предостави безплатно на 
разположение за ползване от Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”  
демонстрационното съоръжение. „Тилиа” ще предостави и своето ноу-хау при монтажа и 
експлоатацията на подобни системи.  
 
§ 4 Продължителност на споразумението, прекратяване 

 
4.1.Споразумението влиза в сила от ………………………..;  
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4.2.Споразумението се сключва за срок от 5 /пет/ години и се прекратява с изтичане на 
срока; 
4.3.В срока на действие на Споразумението същото може да бъде прекратено от всяка една 
от страните с едномесечно писмено предизвестие.  
4.4.Споразумението се прекратява без предизвестие от която и да е страна при настъпване 
на законодателни промени отнасящи се до правилата и нормите за пречистване и 
управление на отпадъчните води , влизащи в противоречие с него. 
4.5.Споразумението се прекратява при прекратяване на дейността на която и да е  от 
страните. В такъв един случай демонстрационното съоръжение се демонтира в съответствие 
със законовите изисквания за сметка на ползвателя на демонстрационното поле. 
 
§ 5 Заключителни разпоредби 
 
5.1.По отношение на настоящото споразумение е приложимо  единствено българското 
право. 
5.2.Ако отделни разпоредби от това споразумение са недействителни или  
загубят своята валидност в резултат на по-късно настъпващо обстоятелство, то 
действителността на останалата част от споразумението остава незасегната от това. 
5.3.Промени и допълнения, както и всякакви изявления,  които ще се направят в рамките на 
това споразумение, изискват  да са извършени в писмена форма и отправени до адресите 
посочени в § 5,т.5.5. от споразумението; 
5.4.Анексите към настоящото споразумение се подписват от Кмета на Община Попово, след 
като бъдат одобрени от Общински съвет – Попово; 
5.5. Страните приемат кореспонденцията помежду им да бъде водена на следните адреси:   
  

1. ОБЩИНА ПОПОВО   
адрес : Република България, обл.Търговище , гр. Попово - 7800 , ул. „Ал.Стамболийски” № 
1  
 

2.  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД  
адрес: Република България, обл.Разград,  гр.Разград- 7200  , ул. „Сливница” №3А  
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ      

адрес: Ан дер Лупе 2 , 04178 гр. Лайпциг, Германия 
 

4. ТИЛИА ООД 
адрес: гр.Лайпциг 04103, Германия, Инзелщрасе 31  

 
5.6. Ако някоя от страните промени адреса си посочен по-горе, без да уведоми писмено 
другите страни, последните не отговарят за неполучени съобщения, призовки и други 
подобни от страната променила адреса ; 

 
Настоящото споразумение е одобрено с решение № 523; по протокол № 40 от 27.11.2014 г. 
на Общински съвет –Попово 
Споразумението съдържа ……………. страници и е съставено в четири екземпляра на 
български и немски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво 
автентични. 
 
5.7. Компетентен съд при спорове по това споразумение е Арбитражният съд  при БТПП 
София България 
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ЗА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 
ЗА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД 
 
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 
ЗА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”  
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 
ЗА „ТИЛИА” ООД 
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 

2. Възлага на Кмета на Община Попово чрез агенция за преводи да преведе на 
немски език в четири екземпляра одобреното споразумение при спазване 
автентичността на текста; 
 
 

3. Възлага на Кмета на Община Попово да подпише споразумението по точка 1 от 
настоящото решение на представителна церемония в гр.Лайпциг,  Германия. 
 

Колеги, имате думата за въпроси по докладната.  
 

Тодор Тодоров – общински съветник 
Честно да си кажа, на мен не ми става ясно. Не ми стана ясно, защото влиза едно, 

сега тук нов материал, който ние трябва да го осмислим за 5 минути. Задраскани са маса 
неща, в които фирмата поема да си плаща, това се прехвърля като плащане на Общината, 
честно казано, аз не можах да разбера от изказването на д-р Веселинов, те казват че ние ще 
плащаме, а аз не виждам как ние ще плащаме. За мене, това което трябва да решаваме е 
твърде неясно. Казвам си го честно. Първо, че няма как за 5 минути да осмислим новите 
неща, лично на мен не са ми много ясни нещата. Ако на някой са му ясни да ми ги разясни.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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Г-н Тодоров, точно кое трябва ние да плащаме?  
Тодор Тодоров – общински съветник 

Точка 3.3.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Това са по-скоро юридически редакции, ще отговори Л. Гущанов, но имайте 
предвид, че в България това е единствения демонстрационен център и не мисля, че трябва 
да го посрещаме на рога, при положение че зад този демонстрационен център седи и 
Министерството на екологията и с досегашни две правителства уговарян, а ние сега да се 
откажем, или да не се съгласим да предоставим площ и в България да бъде само в Попово 
такъв център е малко нелогично.  
Любомир Гущанов – юрисконсулт при Община Попово 
 Действително в процеса на изчистване на текстовете на Рамковото споразумение се 
наложиха промени, като до последния момент преди сесията все още вървяха промени. 
Това,  което ви е предложено е окончателния вариант на споразумението. Реално по т. 3.3. е 
било, че всички дейности свързани с доставката, поставянето, монтажа и въвеждането в 
експлоатация на демонстрационното съоръжение се извършват от и за сметка на ТИЛИА 
при спазване на нормативните изисквания. Отпаднало е също „респективно ще предостави 
безплатно за срока на действие на споразумението изискващите се за експлоатация на 
съоръжението консумативи. Като е останало – ТИВИА ще предостави безплатно на 
разположение за ползване от Община Попово и Водоснабдяване Дунав демонстрационното 
съоръжение.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Съжалявам, че се намесвам – какво ще струва това на Общината?  
Любомир Гущанов – юрисконсулт при Община Попово 
 Това е само Рамково споразумение и няма да ви отговоря реално какво ще струва. В 
т. 2.1. ако погледнете – „това споразумение не обосновава, респективно не поражда никакви 
договорни и парични задължения между страните. Взаимни компенсации и плащания няма 
да се състоят. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС  
  Други въпроси имате ли към Гущанов, Аз мисля, че въпросът е наистина в 
юридическо изчистване на нещата.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Виждате ли, че не е договор, а споразумение. Като искате няма да отида, няма да 
подписвам, изобщо се отказваме, като има такива дебати на тази тема.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС  
 Плюс това има – анексите към настоящото споразумение се подписват от Кмета на 
Община Попово след като бъдат одобрени от ОбС . Значи всяка една промяна на това 
споразумение пак трябва да бъде предоставена на ОбС и разглеждана съответно от нас. 
Любомир Гущанов – юрисконсулт при Община Попово 

Само да допълня. В т. 3.1. изрично е отбелязано, че Община Попово и Водоснабдява 
– Дунав като ВиК оператор ще определят при възможност и след съобразяване с 
нормативните изисквания подходящо място върху терена ПСОВ Попово за поставяне на 
демонстрационното съоръжение. Благодаря. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС  
  Други въпроси има ли ? 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 
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 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Георги Петров Георгиев    ОТСЪСТВА 
 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    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     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ЗА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
    

ЗА    -  18 
   ПРОТИВ   -    1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    7 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 523   
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл.61, ал. 
1 и чл. 59 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

РЕШИ 
 

4. Одобрява РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА МОДЕРНИТЕ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ 
ВОДИ както следва : 

 
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И 

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА МОДЕРНИТЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

 
Днес …………………..2014г. в гр. Лайпциг, Германия 
между 
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5. ОБЩИНА ПОПОВО  Булстат 000875856 
адрес : Гр. Попово-7800 , ул. „Ал.Стамболийски” № 1 , Република България 
Представлявана от Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов 
- наричана по-долу  „Община Попово“ 
 

6. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД ЕИК 826043778 
адрес: Гр.Разград-7200 , ул. „Сливница” №3А ,Република България 
Представлявано от Управителя г-н Стоян Райков Иванов 
- наричано по-долу за краткост „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”   
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ      

адрес: Ан дер Лупе 2 , 04178 гр. Лайпциг, Германия 
регистриран в …………………………………………………… 
Представляван от члена на Управителния съвет, г-н Гуидо Керклиес  
- наричан по-долу „Образователен демонстрационен център за децентрализирано 
пречистване на отпадъчни води“ 
  

8. ТИЛИА ООД 
адрес: гр.Лайпциг 04103 Германия, Инзелщрасе 31,  
регистрирана в Амтсгерихт Лайпциг   
HRB: 25041,  

   Представлявано от Управителя г-н Кристоф Хюг  
    - наричано по-долу  „Тилиа“  
 
се сключи следното рамково споразумение за сътрудничество:  
 
Преамбюл 
 
„Образователен демонстрационен център за децентрализирано пречистване на отпадъчни 
води” е инициатива за насърчаване и успешно установяване на едно перспективно водно 
стопанство. То представя една неутрална по отношение на производителите, независима 
платформа в децентрализираната сфера на отпадъчните води и си поставя за цел да 
подкрепя в цяла Германия, Европа и по света едно икономично и екологично целесъобразно 
водно стопанство и трайно да гарантира качеството на тези технологии с цел по възможно 
най-добрия начин да бъдат защитени водните ресурси.  
 
То обединява членове от сферата на икономиката, науката, политиката и управлението в 
една мрежа, съвместява знанията за децентрализираното и полуцентрализираното  
управление на отпадъчните води и предоставя разяснителни и технологични разработки в 
тази област. „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”  предлага на 
национални и международни заинтересовани лица услуги в сферата на обслужването, които 
като цяло могат да се опишат с терен за провеждане на демонстрации, предоставяне на 
информация и консултация, обучение и повишаване на квалификацията, проучване и 
развитие. 
 
„Тилиа” е компания, занимаваща се с предоставянето на услуги, която се е специализирала 
в сферата на водоснабдяването,отвеждането и пречистването на отпадъчни води. „Тилиа” 
оказва съдействие на  градове, общини и ВиК-дружества да оптимизират своите налични 
или нови системи  с оглед постигането на възможно най-доброто съотношение между  
услуга/качество и  реализация/социална и ценова съвместимост. 
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„Тилиа” е фирма, предлагаща няколко децентрализирани системи за отпадъчни води, някои 
от които е разработила сама, други от партньори. 
 
Община Попово и „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” се интересуват от новите решения за 
отпадъчните води с цел да подобрят още повече своята дейност в отвеждането и 
пречистването на отпадъчните води. При това децентрализираните системи биха могли да 
изиграят важна роля. За момента те са далеч по-малко познати, което поражда 
необходимост от демонстрация и обучение по и относно тези системи. 
 
Страните се намират от известно време в процес на обмен на информация и възнамеряват 
посредством настоящото споразумение да положат основите на едно по-тясно 
сътрудничество. 
 
§ 1 Цел на Сътрудничеството 
 
„ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО 
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”, „Тилиа” ,Община Попово и 
”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” се стремят да осигурят на територията на община  Попово 
възможност за демонстрация и обучение по и относно децентрализираните системи за 
отпадъчни води. Други теми за сътрудничество могат да се допълнят впоследствие с 
допълнително споразумение. 
 
§ 2 Основа на споразумението/Прозрачност .  
 
2.1.Това споразумение не обосновава респ. не поражда никакви договорни и парични 
задължения между страните. Взаимни компенсации и плащания няма да се състоят. 
2.2.Това споразумение не обосновава респ. не поражда по-специално ограничаване на 
конкуренцията или ексклузивни задължения. Сътрудничеството под контрола на Община 
Попово и „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”  е отворено и за други партньори.  
2.3.Надеждността подлежи на проверка - е в основата на съгласието. 
2.4.Страните не са упълномощени  да действат от името на другата съответна страна. Не 
съществува правомощие за взаимно представителство. Обвързващи положения, основаващи 
се на дружествени договори, не са обвързани с това споразумение. 
 
§ 3 Обхват и предмет на споразумението. Конкретни задачи и роли. Форма на 
сътрудничеството. 
 
3.1.Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” като ВиК оператор ще определят 
при възможност и след съобразяване с нормативните изисквания подходящо място върху 
терена на ПСОВ-Попово за поставяне на демонстрационно съоръжение за 
децентрализирано пречистване на отпадъчни води с капацитет до 6 еквивалент жители и ще 
го стопанисват съвместно. 
3.2.На база на своя опит „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”   ще консултира и 
съдейства на Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” при експлоатацията и 
презентацията на демонстрационното съоръжение. Освен това „ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА 
ОТПАДЪЧНИ  ВОДИ”  може да предложи и други партньори от Германия при същите 
условия. Приемането на предложените други партньори става с изрично писмено съгласие 
от страна на Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” при съществуваща 
възможност . 
3.3. „Тилиа” е първият партньор от бизнеса. „Тилиа” ще предостави безплатно на 
разположение за ползване от Община Попово и ”ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ”  
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демонстрационното съоръжение. „Тилиа” ще предостави и своето ноу-хау при монтажа и 
експлоатацията на подобни системи.  
 
§ 4 Продължителност на споразумението, прекратяване 

 
4.1.Споразумението влиза в сила от ………………………..;  
4.2.Споразумението се сключва за срок от 5 /пет/ години и се прекратява с изтичане на 
срока; 
4.3.В срока на действие на Споразумението същото може да бъде прекратено от всяка една 
от страните с едномесечно писмено предизвестие.  
4.4.Споразумението се прекратява без предизвестие от която и да е страна при настъпване 
на законодателни промени отнасящи се до правилата и нормите за пречистване и 
управление на отпадъчните води , влизащи в противоречие с него. 
4.5.Споразумението се прекратява при прекратяване на дейността на която и да е  от 
страните. В такъв един случай демонстрационното съоръжение се демонтира в съответствие 
със законовите изисквания за сметка на ползвателя на демонстрационното поле. 
 
§ 5 Заключителни разпоредби 
 
5.1.По отношение на настоящото споразумение е приложимо  единствено българското 
право. 
5.2.Ако отделни разпоредби от това споразумение са недействителни или  
загубят своята валидност в резултат на по-късно настъпващо обстоятелство, то 
действителността на останалата част от споразумението остава незасегната от това. 
5.3.Промени и допълнения, както и всякакви изявления,  които ще се направят в рамките на 
това споразумение, изискват  да са извършени в писмена форма и отправени до адресите 
посочени в § 5,т.5.5. от споразумението; 
5.4.Анексите към настоящото споразумение се подписват от Кмета на Община Попово, след 
като бъдат одобрени от Общински съвет – Попово; 
5.5. Страните приемат кореспонденцията помежду им да бъде водена на следните адреси:   
  

5. ОБЩИНА ПОПОВО   
адрес : Република България, обл.Търговище , гр. Попово - 7800 , ул. „Ал.Стамболийски” № 
1  
 

6.  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД  
адрес: Република България, обл.Разград,  гр.Разград- 7200  , ул. „Сливница” №3А  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ      

адрес: Ан дер Лупе 2 , 04178 гр. Лайпциг, Германия 
 

8. ТИЛИА ООД 
адрес: гр.Лайпциг 04103, Германия, Инзелщрасе 31  

 
5.6. Ако някоя от страните промени адреса си посочен по-горе, без да уведоми писмено 
другите страни, последните не отговарят за неполучени съобщения, призовки и други 
подобни от страната променила адреса ; 

 
Настоящото споразумение е одобрено с решение № 523; по протокол № 40 от 27.11.2014 г. 
на Общински съвет –Попово 
Споразумението съдържа ……………. страници и е съставено в четири екземпляра на 
български и немски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво 
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автентични. 
 
5.7. Компетентен съд при спорове по това споразумение е Арбитражният съд  при БТПП 
София България 
 
 
ЗА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 
ЗА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД 
 
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 
ЗА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ”  
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 
ЗА „ТИЛИА” ООД 
 
……………………………………………………. 
 
 
/……………………………………………………./ 
 
 

3. Възлага на Кмета на Община Попово чрез агенция за преводи да преведе на 
немски език в четири екземпляра одобреното споразумение при спазване 
автентичността на текста; 
 
 

4. Възлага на Кмета на Община Попово да подпише споразумението по точка 1 от 
настоящото решение на представителна церемония в гр.Лайпциг,  Германия. 
 

Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 
4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно разпоредбата 
на чл. 6 от Закона за  местните данъци и такси Общините събират местни такси за ползване 
на детски ясли, детски градини и детски кухни и други общински социални услуги.  
 Само в мотивите на докладната би следвало първо да посочим разпоредбата на чл. 21 
ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА.  
Венета Мисирджиева –  зам. председател на ОбС Попово 
 Позволете ми да зачета проекта за решение с направената корекция от адв. Денева. 
 

На основание  Решение № 513, взето по Протокол № 39/30.10.2014 г. на редовно 
заседание на Общински съвет – Попово и чл. 21, ал. 1 т. 7, във връзка с чл. 21  ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8 и чл. 9 във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в” от Закона за местните данъци и 
такси, чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от  ЗНА,   
Общинският съвет 

 РЕШИ 
 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. 
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както 
следва:  

 
§ 1. В чл.3, ал.1, т. 3, се правят следните допълнения:  

В текста „за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални 
грижи и други общински социални услуги“, след думите „детски градини“ 
се добавят „детска кухня,“  

§ 2. В Раздел III от Глава втора „Местни такси“,  се правят следните изменения и 
допълнения:  

1. В текста „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 
лагери и други общински социални услуги“, след думите „детски градини“ се 
добавя „детска кухня.“ 

2. Създава се нов чл. 23 а:  

Чл. 23 а За ползване услугите на Детска кухня от неорганизиран контингент деца по 
смисъла на § 1 от ДР на НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на 
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях: 

(1) Родителите или настойниците заплащат стойността на 1 купон за едно дете в 
размер на 1.50 лв./ден; 

(2) Родителите или настойниците, които ползват услугите на Детска кухня за две 
деца, заплащат стойността на 1 купон в общ размер на 2.20 лв./ден. 

(3) Регистрация на желаещи от неорганизиран контингент за получаване на храна от 
детска кухня се извършва целогодишно чрез подаване на писмено заявление, придружено от 
следните документи: 

1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим; 
2. копие от удостоверението за раждане на детето. 
(4) При удовлетворяване на молбата по ал. 3 се издава абонаментна карта, срещу 

която се закупуват купони по изготвен график. 
(5) Заявката за храна се прави ежеседмично от абонатите чрез заверка на купоните и 
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заплащане на дължимата сума.  
 

Заключителна разпоредба 
§ 3. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в „Местен 

вестник“. 
 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка. 
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    ОТСЪСТВА 
 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    -   26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 524  
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На основание  Решение № 513, взето по Протокол № 39/30.10.2014 г. на редовно 
заседание на Общински съвет – Попово и чл. 21, ал. 1 т. 7, във връзка с чл. 21  ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8 и чл. 9 във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в” от Закона за местните данъци и 
такси, чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от  ЗНА,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. 
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както 
следва: 1. В чл.3, ал.1, т. 3, се правят следните допълнения:  

В текста „за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални 
грижи и други общински социални услуги“, след думите „детски градини“ 
се добавят „детска кухня,“  

§ 2. В Раздел III от Глава втора „Местни такси“,  се правят следните изменения и 
допълнения:  

3. В текста „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, 
лагери и други общински социални услуги“, след думите „детски градини“ се 
добавя „детска кухня.“ 

4. Създава се нов чл. 23 а:  

Чл. 23 а За ползване услугите на Детска кухня от неорганизиран контингент деца по 
смисъла на § 1 от ДР на НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на 
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях: 

(1) Родителите или настойниците заплащат стойността на 1 купон за едно дете в 
размер на 1.50 лв./ден; 

(2) Родителите или настойниците, които ползват услугите на Детска кухня за две 
деца, заплащат стойността на 1 купон в общ размер на 2.20 лв./ден. 

(3) Регистрация на желаещи от неорганизиран контингент за получаване на храна от 
детска кухня се извършва целогодишно чрез подаване на писмено заявление, придружено от 
следните документи: 

1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим; 
2. копие от удостоверението за раждане на детето. 
(4) При удовлетворяване на молбата по ал. 3 се издава абонаментна карта, срещу 

която се закупуват купони по изготвен график. 
(5) Заявката за храна се прави ежеседмично от абонатите чрез заверка на купоните и 

заплащане на дължимата сума.  
 

Заключителна разпоредба 
§ 3. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в „Местен 

вестник“. 
Преминаваме към пета точка от Дневния ред 
5. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг. 
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 докладната записка. 
Венета Мисирджиева – зам. 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 три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.   
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Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата 

за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 3,  ал. 3, т. 2, чл.. 32, 
ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 6, 
чл. 3, ал. 1, т. 1 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 
BG66UBBS80023106054209, BIC код UBBSBGSF, код 9000 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. Търгът да се проведе в зала № 205 на общината от 10.00 часа в първия 
присъствен ден след изтичане на срока за подаване на тръжните документи.  
 3.7. 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. 

 
Венета Мисирджиева – председател на ОбС Попово 
 Колеги други въпроси по отношение на докладната има ли? Няма.  
 
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    ОТСЪСТВА 
 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 
 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 № 525  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата 

за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 3,  ал. 3, т. 2, чл.. 32, 
ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 6, 
чл. 3, ал. 1, т. 1 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. 
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  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 
BG66UBBS80023106054209, BIC код UBBSBGSF, код 9000 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. Търгът да се проведе в зала № 205 на общината от 10.00 часа в първия 
присъствен ден след изтичане на срока за подаване на тръжните документи.  
 3.7. 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 шеста точка от Дневния ред 
6. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 
търг. 
Вносител: д-р 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 докладната записка. 
Венета Мисирджиева – зам. 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 три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.   
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Позволете да 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 

Попово 57649.31.11 2,081 4 др.вид.нива 12141 953 

Попово   57649.55.151 1,426 10 депо битови отпадъци 11719 2734 
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Попово 57649.114.119 1,396 4 за зем. труд и отдих 12293 779 

Попово 57649.114.300 1,433 4 за зем. труд и отдих 12294 800 

Паламарца 652 17,454 2;3 др.селкост.територия 12277 4590 

Пакет І       

Паламарца 1730306 0,541 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7035 121 

Паламарца 1730307 0,256 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7036 57 

Паламарца 1730308 0,257 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7037 57 

Паламарца 1730310 0,457 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7038 99 

Паламарца 1730311 0,498 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7039 134 

Паламарца 1730312 0,428 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7040 116 

Паламарца 1730313 0,439 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7041 124 

Паламарца 1730314 0,478 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7042 139 

Паламарца 1730315 0,231 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7043 67 

Паламарца 1730316 0,680 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7044 197 

Пакет ІІ       

Паламарца 1730318 0,559 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7045 110 

Паламарца 1730319 0,470 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7046 93 

Паламарца 1730320 0,560 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7047 102 

Паламарца 1730321 0,303 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7048 55 

Паламарца 1730322 2,622 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7049 480 

Паламарца 1730323 0,140 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7050 43 

Паламарца 1730324 0,618 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7051 192 

Паламарца 1730325 0,812 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7052 252 

Паламарца 1730326 0,672 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7053 208 

Паламарца 1730327 0,565 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7054 179 

Пакет ІІІ       

Паламарца 1730329 0,231 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7056 70 

Паламарца 1730330 0,599 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7057 178 

Паламарца 1730331 0,413 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7058 123 

Паламарца 1730332 0,384 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7059 114 

Паламарца 1730333 0,646 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7060 192 

Паламарца 1730338 0,841 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7061 177 

Пакет ІV       

Паламарца 1730339 0,536 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7062 127 

Паламарца 1730340 0,610 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7063 153 

Паламарца 1730342 0,528 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7065 132 

Паламарца 1730343 0,524 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7066 127 

Паламарца 1730344 0,493 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7067 117 

Паламарца 1730345 0,765 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7068 181 

Паламарца 1730346 0,419 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7069 102 

Паламарца 1730347 0,540 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7070 128 

Паламарца 1730348 0,446 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7071 106 

Пакет V       

Паламарца 1730349 0,529 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7072 129 

Паламарца 1730350 0,489 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7073 119 



 27 
 
 

Паламарца 1730351 0,515 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7074 129 

Паламарца 1730352 0,502 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7075 129 

Паламарца 1730353 0,441 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7076 113 

Паламарца 1730354 0,483 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7077 124 

Паламарца 1730355 0,549 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7078 122 

Пакет VІ       

Паламарца 1730356 0,494 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7079 110 

Паламарца 1730357 0,447 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7080 97 

Паламарца 1730358 0,494 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7081 107 

Паламарца 1730359 0,483 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7082 117 

Паламарца 1730360 0,539 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7083 131 

Паламарца 1730361 0,503 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7084 102 

Паламарца 1730362 0,499 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7085 101 

Паламарца 1730363 0,530 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7086 136 

Паламарца 1730364 0,510 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7087 131 

Пакет VІІ       

Паламарца 1730365 0,497 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7088 124 

Паламарца 1730366 0,480 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7089 120 

Паламарца 1730367 0,514 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7090 112 

Паламарца 1730368 0,542 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7091 128 

Паламарца 1730369 0,575 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7092 151 

Паламарца 1730370 0,566 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7093 134 

Паламарца 1730371 0,489 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7094 116 

Пакет VІІІ       

Паламарца 1730372 0,511 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7095 114 

Паламарца 1730373 0,491 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7096 129 

Паламарца 1730374 0,542 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7097 139 

Паламарца 1730375 0,589 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7098 151 

Паламарца 1730376 0,476 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7099 100 

Паламарца 1730377 0,465 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7100 98 

Паламарца 1730378 0,490 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7101 97 

Паламарца 1730379 0,475 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7102 100 

Пакет ІХ       

Паламарца 1730380 0,546 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7103 115 

Паламарца 1730381 0,494 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7104 97 

Паламарца 1730382 0,928 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7105 244 

Паламарца 1730383 0,500 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7106 132 

Паламарца 1730385 0,566 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7107 115 

Паламарца 1730388 0,628 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7110 165 

Паламарца 1730389 0,606 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7111 111 
 

 3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на гореописаните 
имоти.  

 Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към 
гласуване на точката от дневния ред. 
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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    ОТСЪСТВА 
 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     ОТСЪСТВА 
 17. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 18. Мая Стефанова Димитрова    ОТСЪСТВА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Росица Денева Дончева    ЗА 
 24. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 25. Стефан Неделчев Иванов     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА  
 
   ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 526     
 

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: 
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НМ Имот № Площ Кат НТП АОС 
Начална тръжна  
цена   лв/имот 

Попово 57649.31.11 2,081 4 др.вид.нива 12141 953 

Попово   57649.55.151 1,426 10 депо битови отпадъци 11719 2734 

Попово 57649.114.119 1,396 4 за зем. труд и отдих 12293 779 

Попово 57649.114.300 1,433 4 за зем. труд и отдих 12294 800 

Паламарца 652 17,454 2;3 др.селкост.територия 12277 4590 

Пакет І       

Паламарца 1730306 0,541 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7035 121 

Паламарца 1730307 0,256 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7036 57 

Паламарца 1730308 0,257 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7037 57 

Паламарца 1730310 0,457 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7038 99 

Паламарца 1730311 0,498 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7039 134 

Паламарца 1730312 0,428 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7040 116 

Паламарца 1730313 0,439 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7041 124 

Паламарца 1730314 0,478 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7042 139 

Паламарца 1730315 0,231 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7043 67 

Паламарца 1730316 0,680 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7044 197 

Пакет ІІ       

Паламарца 1730318 0,559 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7045 110 

Паламарца 1730319 0,470 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7046 93 

Паламарца 1730320 0,560 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7047 102 

Паламарца 1730321 0,303 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7048 55 

Паламарца 1730322 2,622 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7049 480 

Паламарца 1730323 0,140 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7050 43 

Паламарца 1730324 0,618 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7051 192 

Паламарца 1730325 0,812 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7052 252 

Паламарца 1730326 0,672 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7053 208 

Паламарца 1730327 0,565 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7054 179 

Пакет ІІІ       

Паламарца 1730329 0,231 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7056 70 

Паламарца 1730330 0,599 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7057 178 

Паламарца 1730331 0,413 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7058 123 

Паламарца 1730332 0,384 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7059 114 

Паламарца 1730333 0,646 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7060 192 

Паламарца 1730338 0,841 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7061 177 

Пакет ІV       

Паламарца 1730339 0,536 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7062 127 

Паламарца 1730340 0,610 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7063 153 

Паламарца 1730342 0,528 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7065 132 

Паламарца 1730343 0,524 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7066 127 

Паламарца 1730344 0,493 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7067 117 

Паламарца 1730345 0,765 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7068 181 

Паламарца 1730346 0,419 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7069 102 

Паламарца 1730347 0,540 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7070 128 

Паламарца 1730348 0,446 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7071 106 
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Пакет V       

Паламарца 1730349 0,529 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7072 129 

Паламарца 1730350 0,489 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7073 119 

Паламарца 1730351 0,515 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7074 129 

Паламарца 1730352 0,502 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7075 129 

Паламарца 1730353 0,441 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7076 113 

Паламарца 1730354 0,483 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7077 124 

Паламарца 1730355 0,549 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7078 122 

Пакет VІ       

Паламарца 1730356 0,494 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7079 110 

Паламарца 1730357 0,447 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7080 97 

Паламарца 1730358 0,494 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7081 107 

Паламарца 1730359 0,483 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7082 117 

Паламарца 1730360 0,539 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7083 131 

Паламарца 1730361 0,503 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7084 102 

Паламарца 1730362 0,499 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7085 101 

Паламарца 1730363 0,530 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7086 136 

Паламарца 1730364 0,510 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7087 131 

Пакет VІІ       

Паламарца 1730365 0,497 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7088 124 

Паламарца 1730366 0,480 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7089 120 

Паламарца 1730367 0,514 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7090 112 

Паламарца 1730368 0,542 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7091 128 

Паламарца 1730369 0,575 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7092 151 

Паламарца 1730370 0,566 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7093 134 

Паламарца 1730371 0,489 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7094 116 

Пакет VІІІ       

Паламарца 1730372 0,511 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7095 114 

Паламарца 1730373 0,491 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7096 129 

Паламарца 1730374 0,542 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7097 139 

Паламарца 1730375 0,589 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7098 151 

Паламарца 1730376 0,476 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7099 100 

Паламарца 1730377 0,465 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7100 98 

Паламарца 1730378 0,490 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7101 97 

Паламарца 1730379 0,475 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7102 100 

Пакет ІХ       

Паламарца 1730380 0,546 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7103 115 

Паламарца 1730381 0,494 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7104 97 

Паламарца 1730382 0,928 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7105 244 

Паламарца 1730383 0,500 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7106 132 

Паламарца 1730385 0,566 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7107 115 

Паламарца 1730388 0,628 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7110 165 

Паламарца 1730389 0,606 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7111 111 
 

 3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на гореописаните 
имоти.  
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Преминаваме към седма точка от Дневния ред 
7. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици 
по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62 от 10.08.2010г.) по съдебно 
решение за землището на с. Паламарца. 
 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. 
Венета Мисирджиева – зам.  председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Тъй като преходни и 
заключителни разпоредби от ЗИД на ЗСПЗЗ ни указва, че ОбС предоставят земи от 
наличния поземлен фонд при едно от следните условия с-но т. 2 а именно изпълнение на 
съдебни решения за признато право на собственост каквото е налице в полза на 
наследниците на Стефан Стоянов Мисирджиев и Неделя Христова Мисирджиева в 
землището на с. Паламарца.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във  връзка с §. 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62 от 10.08.2010г),  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Дава съгласие, долуописаните имоти :  
1.По КВС на землището на с.Паламарца: 
-имот №161536 с площ от 5,428ка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

трета, местност „Мералък”  
-имот №162603 с площ от 2,891дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

трета, местност „Мералък”  
-имот №162596 с площ от 7,292дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

трета, местност „Мералък”  
-имот №000186 с площ от 3,450дка, начин на трайно ползване-др.селст.тер., местност „---

------”  
-имот №087026 с площ от 0,515дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

втора, местност „Калакошка ”  
 да се предоставят в собственост на наследниците  на Стефан Стоянов Мисирджиев и 
Неделя Христова Мисирджиева б.ж. на с.Паламарца, съгласно съдебно решение №131/1998.  
на Поповски районен съд, за възстановяване правото им на собственост 

 
 Колеги, имате думата за мнения, съображения и изказвания по предложения 
материал. 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 
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 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ОТСЪСТВА 
 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 
 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. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 527  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във  връзка с §. 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР 
към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62 от 10.08.2010г),  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

Дава съгласие, долуописаните имоти :  
1.По КВС на землището на с.Паламарца: 
-имот №161536 с площ от 5,428ка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

трета, местност „Мералък”  
-имот №162603 с площ от 2,891дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

трета, местност „Мералък”  
-имот №162596 с площ от 7,292дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

трета, местност „Мералък”  
-имот №000186 с площ от 3,450дка, начин на трайно ползване-др.селст.тер., местност „---

------”  
-имот №087026 с площ от 0,515дка, начин на трайно ползване-нива, категория на земята -

втора, местност „Калакошка ”  
 да се предоставят в собственост на наследниците  на Стефан Стоянов Мисирджиев и 
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Неделя Христова Мисирджиева б.ж. на с.Паламарца, съгласно съдебно решение №131/1998.  
на Поповски районен съд, за възстановяване правото им на собственост 
 
Преминаваме към осма точка от Дневния ред 
8. Прекратяване на  съсобственост между община Попово и Земеделска кооперация 
„Напредък” с. Светлен в сграда фурна, находяща се в УПИ ХХІІ, кад. № 416 от кв. 40 
по регулационния план на с. Светлен, 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 докладната записка. 
Венета Мисирджиева – зам. 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 три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.   
Венета Мисирджиева – зам.  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 
 За да възложим на кмета на Община Попово прекратяването на собствеността  
нашата комисия  взема решение с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. ЗОС ни сочи, 
че разпоредителните сделки с имоти общинска собственост се извършват по пазарни цени, 
но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите се определят от ОбС 
въз основа на пазарни оценки изготвени от оценители, определени по реда на чл. 21 ал. 3, 
също и чл. 36 от ЗОС ни задължава при прекратяване на съсобственост на имоти между 
общината това да стане съгласно Наредбата по чл. 8 ал. 2 чрез продажба на частта на 
общината каквото е и предложението по тази точка от дневния ред.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
  Зачитам ви проекта за решение:  

 
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  
масивна сграда – фурна находяща се в УПИ ХХІІ, кад.№416 от кв.40 по регулационния план 
на с.Светлен, чрез продажба частта на Общината по АОС 401/15.07.99г., на Земеделска 
кооперация „Напредък” с.Светлен, представляваща 1/5 идеална част от гореописаната 
сграда  
       2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на  
1 916 лева.       
       3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобственика.    
 
 Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към 
гласуване на точката от дневния ред. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО : 
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1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 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    ОТСЪСТВА 
 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 
 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 
 

РЕШЕНИЕ № 528     
 

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  
масивна сграда – фурна находяща се в УПИ ХХІІ, кад.№416 от кв.40 по регулационния план 
на с.Светлен, чрез продажба частта на Общината по АОС 401/15.07.99г., на Земеделска 
кооперация „Напредък” с.Светлен, представляваща 1/5 идеална част от гореописаната 
сграда  
       2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на  
1 916 лева.       
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       3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобственика.    
 
Преминаваме към девета точка от Дневния ред 
9. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска 
собственост. 
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 докладната записка. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Като направих справка 
в ЗОС, когато се прилага разпоредбата на чл. 39 ал. 3 в случаите когато може да се учреди 
право на ползване са определени със закон. Правото на ползване се учредява без търг или 
конкурс след решение на ОбС. Ал. 4 обаче трябва да добавим пак от същата разпоредба – 
безвъзмездно право, каквото ние ще вземем да предоставим на ТП на НОИ гр. Търговище се 
учредява без търг или конкурс след решение на ОбС прието с мнозинство от 2/3 от общия 
брой на съветниците.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
  Зачитам ви проекта за решение по точка 9 с допълнението от адв. Денева. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС и чл. 47, ал. 3  и ал. 4 

от НРПУРОИ и чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г 
.,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  
1.  Учредява   безвъзмездно   право   на   ползване   върху     част   от    имот –  частна 

общинска собственост, представляващ две помещения на І - ви етаж в сградата на пл. “Ал. 
Стамболийски” № 2 с площ от 34 кв. м. на ТП на НОИ  - гр. Търговище /за нуждите на 
офиса в гр. Попово/  за срок от 10 години. 
 2. Възлага на кмета на общината издаването на заповед и  сключването на договор.   

 
 Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към 
гласуване на точката от дневния ред. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

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

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ОТСЪСТВА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
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 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 
 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 
 

РЕШЕНИЕ №  529  
 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от ЗОС и чл. 47, ал. 3  и ал. 

4 от НРПУРОИ и чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 

г ,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  
1.  Учредява   безвъзмездно   право   на   ползване   върху     част   от    имот –  частна 

общинска собственост, представляващ две помещения на І - ви етаж в сградата на пл. “Ал. 
Стамболийски” № 2 с площ от 34 кв. м. на ТП на НОИ  - гр. Търговище /за нуждите на 
офиса в гр. Попово/  за срок от 10 години. 
 2. Възлага на кмета на общината издаването на заповед и  сключването на договор.   

 
Преминаваме към десета точка от Дневния ред 
10. Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на 
водопровод за строеж „Напорен водопровод в с. Захари Стояново.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 
Венета Мисирджиева – зам. 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 
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 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение, тъй като чл. 129 ал. 1 
от ЗУТ ни задължава да вземем такова – ПУП се одобрява с решение на ОбС по доклад на 
кмета на Общината в едномесечен срок след приемането на проекта за ПУП от експертен 
съвет. Такова е налице, като решението се изпраща в 7 дневен срок за обнародване в ДВ. По 
този ред се одобряват и проекти за ПУП на селищното образование с национално значение 
и за линейните обекти на техн. Инфраструктура извън границите на населените места.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Общински съвет гр. Попово одобрява  Подробен устройствен план    -  парцеларен 
план на водопровод за строеж „Напорен водопровод с. Захари Стояново”. 

2.  Решението се изпраща в 7 дневен срок за обнародване в ДВ, на основание чл.129, 
ал.1, изречение второ от ЗУТ.  

3. Решението може да бъде обжалвано на основание чл.215 от ЗУТ пред 
Административен съд гр. Търговище в 30 дневен срок от датата на обнародване в 
ДВ. 

 
 Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към 
гласуване на точката от дневния ред. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 
   ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 530  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Общински съвет гр. Попово одобрява  Подробен устройствен план    -  парцеларен 
план на водопровод за строеж „Напорен водопровод с. Захари Стояново”. 

2.  Решението се изпраща в 7 дневен срок за обнародване в ДВ, на основание чл.129, 
ал.1, изречение второ от ЗУТ.  

3. Решението може да бъде обжалвано на основание чл.215 от ЗУТ пред 
Административен съд гр. Търговище в 30 дневен срок от датата на обнародване в 
ДВ. 

 
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред 
11. Приемане на Решение на ОбС за промяна вида на социалната услуга от резидентен 
тип „Център за настаняване от семеен тип” за двата центъра, намиращи се на 
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територията на Община Попово, във връзка с приетите с Постановление № 170 на МС 
от 26.06.2014 г. изменения и  допълнения на чл. 36 ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане /ДВ, бр. 55 от 04.07.2014г./ и съгласно Решение на МС 
№ 633 /08.09.2014 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
  С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
  Зачитам ви проекта за решение: 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА във вр. с чл.36 , ал.2, т.7, б. „а‘‘, 
подточка „бб‘‘ и подточка „дд‘‘ и чл.36 „в‘‘, ал.3 , т.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Център за настаняване от 
семеен тип‘‘ на „Център за настаняване от семеен тип за  деца/младежи с 
увреждания‘‘ за центъра, намиращ се на адрес: 
- гр. Попово, кв. „Надежда‘‘ с капацитет 12 +2 места; 

 
2. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Център за настаняване от 

семеен тип‘‘ на „Център за настаняване от семеен тип за  възрастни хора с умствена 
изостаналост‘‘, намиращ се на адрес:  
- с. Медовина, ул. „Христо Христов‘‘ № 3, ет. 3 с капацитет 12 места; 

 
считано от 01.01.2015 година. 
 

3. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното 
решение.   

 
 Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към 
гласуване на точката от дневния ред. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА  : 
   ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 531  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА във вр. с чл.36 , ал.2, т.7, б. „а‘‘, 
подточка „бб‘‘ и подточка „дд‘‘ и чл.36 „в‘‘, ал.3 , т.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане ,   Общинският съвет 
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РЕШИ 
  

1. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Център за настаняване от 
семеен тип‘‘ на „Център за настаняване от семеен тип за  деца/младежи с 
увреждания‘‘ за центъра, намиращ се на адрес: 
- гр. Попово, кв. „Надежда‘‘ с капацитет 12 +2 места; 

 
2. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Център за настаняване от 

семеен тип‘‘ на „Център за настаняване от семеен тип за  възрастни хора с умствена 
изостаналост‘‘, намиращ се на адрес:  
- с. Медовина, ул. „Христо Христов‘‘ № 3, ет. 3 с капацитет 12 места; 

 
считано от 01.01.2015 година. 
 

3. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното 
решение.   

 
 
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред 
12. Изменение на Решение № 442 по Протокол № 33 / 24.04.2014г. на ОбС Попово, във 
връзка с удължаване на срока за изпълнение на Проект: „Преодоляване на социалното 
изключване на лица с умствена изостаналост чрез създаване на Център за настаняване 
от семеен тип в община Попово” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
  С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
  Зачитам ви проекта за решение: 
 

На основание  чл. 17, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 19, 
ал. 4 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл. 36 „в‘‘, ал. 1 т. 1, ал. 2 и 
ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,   Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  

1. Изменя свое Решение № 442, прието с Протокол № 33 / 24.04.2014 г., както следва: 
 

В т. 1 на Решението текстът „ като делегирана от държавата дейност, считано 
от 01.02.2015 г.‘‘ 
 
да се чете: 
 
„ като делегирана от държавата дейност, считано от 01.04.2015 г.‘‘ 
 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати Решението на ОбС Попово до 
Регионална дирекция „Социално подпомагане‘‘ гр. Търговище, за изготвяне на 
предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, 
съгласно чл. 36 „в‘‘, ал. 1 от ППЗСП. 
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Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред.  
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА  : 
   ЗА    -  25 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 532   
 
На основание  чл. 17, ал. 1 и чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 19, 

ал. 4 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл. 36 „в‘‘, ал. 1 т. 1, ал. 2 и 
ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,   Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  

1. Изменя свое Решение № 442, прието с Протокол № 33 / 24.04.2014 г., както следва: 
 

В т. 1 на Решението текстът „ като делегирана от държавата дейност, считано 
от 01.02.2015 г.‘‘ 
 
да се чете: 
 
„ като делегирана от държавата дейност, считано от 01.04.2015 г.‘‘ 
 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати Решението на ОбС Попово до 
Регионална дирекция „Социално подпомагане‘‘ гр. Търговище, за изготвяне на 
предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, 
съгласно чл. 36 „в‘‘, ал. 1 от ППЗСП. 

 
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред 
13. Предложения за съдебни заседатели за Районен съд Попово, мандат 01.01.2015 – 
01.01.2020 г. 
Вносител : адв. Росица Денева  - председател на Временна комисия, избрана с Решение № 
517 по Протокол № 39 от 30.10.2014 година. 

Г-жо Денева, имате думата. 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
  Временната комисия, избрана с Решение № 517 по Протокол № 39 от 
30.10.2014 година работи в състав – председател Росица Денева, секретар – Катя Грибнева, 
и членове Стефан Рачев, Венета Мисирджиева и Зехра Мустафова. Представили сме отчет в 
деловодството на ОбС  за работата на Временната комисия относно предложени кандидати 
за съдебни заседатели за Районен съд Попово за мандат 01.01.2015 – 01.01.2020 г. Не 
успяхме да спазим срока до 20 ноември да приключим работа, тъй като имаше доста 
кандидатури, които трябваше да бъдат с оформени документи. Затова проведохме 4 
заседания – на 11 ноември, на 18 ноември, на 21 ноември и последното беше на 25 ноември. 
Кандидатите са общо 30. Когато приемаме решението, ще помоля г-жа Мисирджиева да 
зачете всички имена, защото всеки един от тях иска да се чуе дали ще бъде предложен за 
съдебен заседател и това, за което се интересуваха повече от кандидатите дали получават 
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възнаграждение за тяхната работа.  
Съществува една Наредба № 1 от 03.02.2011 година за съдебните заседатели чл. 13 – 

съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт. 
Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз основа 
на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на 
съдебното заседание до обявяването на съдебния акт, включително и за започнат час. 
Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.  

Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели се равнява на 1/22 на ден от 
50 % на основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен съдия и за съдия от 
военен съд. 

Всички кандидати, които сме утвърдили са попълнили документи съгласно 
изискванията на Закона за съдебната власт, а именно да бъдат дееспособни български 
граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на 
определянето за съдебен заседател, ползват се с добро име според нашата комисия в 
обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.  
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
  Колеги, прочитам ви проекта за решение: 

 
В изпълнение на решение № 517 от Протокол № 39 от 30.10.2014 г., на основание чл. 

21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 67 
и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели, 
Общинският съвет 

РЕШИ 
 
1. ОбС Попово утвърждава предложените кандидати за съдебни заседатели към 
Районен съд Попово за мандат 01.01.2015 – 01.01.2020 година след гласуване съгласно 
приложения Списък. 
2.  ОбС Попово прекратява дейността на Временната комисия,  избрана с решение № 
517 от Протокол № 39 от 30.10.2014 г., поради изготвяне и представяне отчет за резултатите 
от дейността си пред ОбС. 
 
Приложение: Списък на кандидатите за съдебни заседатели. 

 
С П И С Ъ К 

на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Попово мандат 01.01.2015 – 
01.01.2020 година  

 
Ани Николаева Манова    
Антоанета Петкова Людмилова   
Ахмет Али Хасан      
Божанка Власева Денева     
Боряна Стефанова Томанова    
Васил Стефанов Стоименов    
Диана Георгиева Пенева    
Донка Николова Дончева    
Елена Иванова Пенева      
Ереджеб Сафетов Ереджебов    
Ивилина Христова Иванова    
Ина Сашева Генчева     
Ирена Николаева Николова    
Йоана Тодорова Божинова    
Костадин Иванов Димитров    
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Кръстинка Йорданова Железова   
Момчил Николаев Александров   
Николай Христов Николов    
Ниязи Юсеинов Ахмедов    
Пенка Денева Христова    
Пеньо Кирилович Станев    
Рени Георгиева Тотева     
Росица Стефанова Пеева    
Сергей Атанасов Ангелов    
Станислав Веселинов Василев   
Стефка Райкова Данева     
Теодора Цонева Христова    
Тинка Данчева Иванова    
Цветелина Иванова Атанасова   
Хасан Ахмет Хасан     

 
 Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. Преминаваме към 
гласуване.  
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 
   ЗА    -  23 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 533   
 
В изпълнение на решение № 517 от Протокол № 39 от 30.10.2014 г., на основание чл. 

21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 67 
и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели, 
Общинският съвет 

РЕШИ 
 
2. ОбС Попово утвърждава предложените кандидати за съдебни заседатели към 
Районен съд Попово за мандат 01.01.2015 – 01.01.2020 година след гласуване съгласно 
приложения Списък. 
2.  ОбС Попово прекратява дейността на Временната комисия,  избрана с решение № 
517 от Протокол № 39 от 30.10.2014 г., поради изготвяне и представяне отчет за резултатите 
от дейността си пред ОбС. 
 
Приложение: Списък на кандидатите за съдебни заседатели. 
 

С П И С Ъ К 
на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Попово мандат 01.01.2015 – 

01.01.2020 година  
 
Ани Николаева Манова    
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Антоанета Петкова Людмилова   
Ахмет Али Хасан      
Божанка Власева Денева     
Боряна Стефанова Томанова    
Васил Стефанов Стоименов    
Диана Георгиева Пенева    
Донка Николова Дончева    
Елена Иванова Пенева      
Ереджеб Сафетов Ереджебов    
Ивилина Христова Иванова    
Ина Сашева Генчева     
Ирена Николаева Николова    
Йоана Тодорова Божинова    
Костадин Иванов Димитров    
Кръстинка Йорданова Железова   
Момчил Николаев Александров   
Николай Христов Николов    
Ниязи Юсеинов Ахмедов    
Пенка Денева Христова    
Пеньо Кирилович Станев    
Рени Георгиева Тотева     
Росица Стефанова Пеева    
Сергей Атанасов Ангелов    
Станислав Веселинов Василев   
Стефка Райкова Данева     
Теодора Цонева Христова    
Тинка Данчева Иванова    
Цветелина Иванова Атанасова   
Хасан Ахмет Хасан     
 
Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред 
14. 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 28 октомври до 25 декември тази година в деловодството на 
общинска администрация са постъпили 19 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. Райко Райков Атанасов     100 лева 
2. Мустафа Юсеинов Мустафов   250 лева 
3. Георги Петков Георгиев       60 лева 
4. Сабри Ахмедов Салиев    100 лева 
5. Асен Асенов Радков    100 лева 
6. Теменужка Станева Николова     70 лева 
7. Семо Йосифов Иванов      50 лева 
8. Иванка Димитрова Цуцуманова  200 лева 
9. Пенка Христова Христова   100 лева 

 
 ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
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1. Лина Иванова Николова 
2. Байсе Мустафова Исмаилова 
3. Белчин Маргаритов Асенов – получил помощ през м. февруари 
4. Фанка Алдинова Асенова 
5. Радостина Веселинова Христова 
6. Деница Тодорова Недева 
7. Стефан Йорданов Радев 
8. Елена Иванова Великова 
9. Решид Салихов Берберски 
10. Нели Иванова Иванова 

 
И накрая да уведомя общинските съветници и гражданите, че средствата от 15 000 лева, 

заложени в бюджета на Общината за 2014 година вече са разпределени. Благодаря.  
Венета Мисирджиева –  зам. 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. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет отпуска помощ на така 
прочетените от д-р Колева граждани. 

 
Преминаваме към гласуване на решението: 

 
Гласуваме ЗА: 

ЗА    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 534      
      

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна 
финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 
 

1. Райко Райков Атанасов     100 лева 
2. Мустафа Юсеинов Мустафов   250 лева 
3. Георги Петков Георгиев       60 лева 
4. Сабри Ахмедов Салиев    100 лева 
5. Асен Асенов Радков     100 лева 
6. Теменужка Станева Николова     70 лева 
7. Семо Йосифов Иванов      50 лева 
8. Иванка Димитрова Цуцуманова   200 лева 
9. Пенка Христова Христова    100 лева 

 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
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1. Лина Иванова Николова 
2. Байсе Мустафова Исмаилова 
3. Белчин Маргаритов Асенов – получил помощ през м. февруари 
4. Фанка Алдинова Асенова 
5. Радостина Веселинова Христова 
6. Деница Тодорова Недева 
7. Стефан Йорданов Радев 
8. Елена Иванова Великова 
9. Решид Салихов Берберски 
10. Нели Иванова Иванова 

 
Преминаваме към петнадесета  от Дневния ред. 
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 
Колеги, няма постъпили питания. Поради изчерпване на дневния ред закривам 

четиридесетото 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 / 


