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ПРОТОКОЛ    № 45 
 

 
 
Днес 26.03.2015 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.00 часа.   

Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да 

вземаме решения.  
Откривам  ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТОТО  заседание на ОбС Попово. 
Уведомление за отсъствие от заседанието са постъпили от Валентин Русчев.  
На заседанието присъстват кмета на общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмета 

Емел Расимова, зам. кмета Трифон Трифонов, служители от общинската администрация. 
Давам думата на председателя на Общинската избирателна комисия Данчо Николаев. 
 
Данчо Николаев – председател на ОИК 
 Уважаеми дами и господа, на 26 февруари тази година постъпи писмо с вх. № 
260/26.02.2015 г. подписано от председателя на ОбС Попово с приложено Заявление от Мая 
Стефанова Димитрова, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ с искане за предсрочно 
прекратяване пълномощията и на общински съветник на основание на чл. 30 ал. 4 т. 3 от 
ЗМСМА, тоест подаване на оставка. На свое заседание от 5 март тази година след като се 
запозна със съдържанието на постъпилите документи и установи, че обстоятелствата за 
прекратяване на пълномощията са на лице, както и на основание на чл. 87 ал. 1 т. 24, чл. 458 
от ИК във връзка с чл. 30 ал. 4 т. 3 от ЗМСМА и чл. 30 ал. 6 от ЗМСМА ОИК Попово прие 
решение № 423, с което прекрати предсрочно пълномощията на Мая Стефанова Димитрова 
като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, анулира издаденото и удостоверение № 30 
от 16.01.2012 г. и обяви Радиана Стефанова Георгиева за избрана за общински съветник от 
листата на ПП ГЕРБ. Връчвам на Радиана Стефанова Георгиева удостоверение № 36 от 
05.03.2015 г. за избрана за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и и пожелавам успех.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Моля всички колеги да станат, а г-жа Радиана Стефанова Георгиева да повтаря след  
мен : 

“Заклевам се в името на Република България 
да спазвам Конституцията и законите на страната  

и във всичките си действия  
да се ръководя от интересите на гражданите от Община ПОПОВО и да работя за тяхното 

благоденствие” 
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Честито на г-жа  Георгиева. Моля, г-жа Георгиева да подпише клетвения лист и да заеме 
мястото си  като общински съветник. 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  25  
точки. 

Никола Тошков – общински съветник 
  Уважаеми господин Председател, колеги, тъй като в докладната записка, която съм 
внесъл аз за комисията по Правилника за хора с репродуктивни проблеми има 
несъвместимост между този Правилник и Правилника за работа на ОбС . Благодаря на г-жа 
Росица Денева за правното уточнение. Аз оттеглям тази докладна записка, докато уточним 
как трябва да станат нещата и ще я внеса на следващото заседание.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред без тази точка. 
 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 
година. 
 
2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие 
2014-2020 г. „ 
 
3. Намаляване на числеността и промяна на план-сметката на Общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 
 
4. Разкриване на „Звено за изпълнение на мероприятия по защита на населението от 
бедствия и аварии”, дейности и мероприятия към Общинска администрация гр. 
Попово. 
 
5. Утвърждаване списък на общинския жилищен фонд за 2015 г. 
 
6. Утвърждаване на цени за общински земи по чл. 37в, ал. 3 т. 2 и ал. 16 и 37и ал. 1, ал. 
4, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и предоставяне на полските пътища за включване в 
създадените масиви за ползване. 
 
7. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 
търг. 
 
8. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Попово през 2015 г. и одобряване на оценки за продажба на 
вещи частна общинска собственост чрез публичен търг. 
 
9. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Попово през 2015 г. и гласуване на решение за закупуване на 
имоти на физически лица, пострадали при наводненията в с. Априлово през 2014г. и 
2015 г.  
 
10. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска земеделска земя на 
Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1882” гр. Попово. 
 
11. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг – с. Еленово. 
 
12. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
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собственост, чрез публичен търг- с. Априлово. 
 
13. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг – с. Берковски. 
 
14. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг - Попово. 
 
15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план с цел промяна 
на предназначението на земеделска земя за „Разширение на съществуващ гробищен 
парк” на с. Ломци, община Попово, област Търговище. 
 
16. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в 
Община Попово за 2014 г.  
 
17. Съгласуване на позицията и мандата на представителя на Община Попово за 
предстоящо заседание на 17.04.2015 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 
 
18. Приемане на Общински план за действие на Община Попово в изпълнение на 
областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
за периода 2014-2020 г. 
 
19. Приемане на Решение от ОбС град Попово за промяна в структурата и 
наименованието на Звено „Дом за възрастни с умствена изостаналост и Защитени 
жилища” с. Медовина. 
 
20. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2015 година. 
 
21. Приемане годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово 
за 2014 година. 
 
22. Участие на община Попово във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност 
към НСОРБ. 
 
23. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
24. 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   
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1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 
година. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 24 март в пълен състав. Присъстваха 
и представители на общинска администрация. С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
комисията подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 Вчера нашата комисия от 16 часа проведе своето заседание в пълен състав в 
присъствието на членове на общинската администрация. След разглеждане на материалите 
по първа точка с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за 
решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Комисията заседава на 24 март от 14.30 часа в състав от 3 члена. Присъстваха 
представители на общинската администрация. С един глас ВЪЗДЪРЖАЛ се и два гласа ЗА 
комисията подкрепя актуализацията на бюджета и Инвестиционната програма на Община 
Попово за 2015 година.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия в пълен състав заседава и по първа точка след като прегледахме 
Закона за публичните финанси установихме, че промени в общинския бюджет за 
съответната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния 
бюджет могат да бъдат извършвани при условията и реда на този закон и на Закона за 
държавния бюджет за съответната година. Промени в общинския бюджет извън тези по чл. 
56 ал. 2 се одобряват от ОбС, което следва да направим. Промените засягащи делегираните 
от държавата дейности се одобряват при спазване на ограниченията по 125 ал. 1 т. 1 и като 
ОбС може да одобрим компенсирани промени между показатели по капиталовите разходи, 
както и между отделни обекти финансирани със средства от целевата субсидия, определена 
със Закона за държавния бюджет за съответната година като промените се одобряват само в 
рамките на бюджетната година. Комисията гласува три гласа ЗА, един ПРОТИВ и един 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта” 
Илиян Станчев – общински съветник  
 Нашата комисия заседава вчера в 11.30 часа. Присъстваха представители на 
общинска администрация. По първа точка от дневния ред с два гласа ЗА и два 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не изразихме становище по докладната.  
Георги Георгиев – 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 
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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. Изменя се местната дейност 622 „Озеленяване”, както следва: 
  

  
 2. Изменя се местната дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните 
последствия от бедствия и аварии”, както следва: 
 

Наименование на параграфа по ЕБК 
Параграф 

по ЕБК 

Първоначален 
Бюджет  
2015г. 

Актуализиран 
Бюджет  
2015г. 

Числен. 
на 

персонала 
2015 г. 

622 Озеленяване   309 908 281 350 15 

местни дейности   309 908 281 350 15 
Запл. на перс. нает по тр. и служ. правоотн. 01-00 107 870 90 740 15 
- запл. на перс. зает по тр. правоотн. 01-01 107 870 90 740 15 
Други възнагр. и плащания на персонала 02-00 9 260 9 260   
- за персонала по извънтрудови правоотн. 02-02 9 060 9 060   
- обезщетения с х-р на възнагражд. 02-08 200 200   
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 20 631 17 527   
Осиг. вноски от работодат. за ДОО 05-51 12 555 10 567   
Здравно-осиг. вноски от работодат. 05-60 5 546 4 723   
Вноски за допълнит. задълж. осигуряв. 05-80 2 530 2 237   
Издръжка 10-00 161 347 153 023   
- постелен инвентар и облекло 10-13 4 560 4 110   
- материали 10-15 78 030 75 470   
- вода, горива и енергия 10-16 60 950 56 150   
- разходи за външни услуги 10-20 10 170 10 170   
- текущ ремонт 10-30 3 100 3 100   
- командировки в страната 10-51 300 300   
- разходи за застраховки 10-62 1 000 1 000   
- СБКО 10-91 3 237 2 723   
Платени данъци, такси и административни 
санкции 19-00 800 800   
- платени държавни данъци, такси, наказателни 
лихви и административни санкции 

19-01 350 350   

- платени общински данъци, такси, наказателни 
лихви и административни санкции 

19-81 450 450   

Капиталови разходи   10 000 10 000   
Придобиване на ДМА 52-00 10 000 10 000   
- придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения 

52-03 10 000 10 000   

Наименование на параграфа по ЕБК 
Параграф 

по ЕБК 

Първоначален 
Бюджет  
2015г. 

Актуализиран 
Бюджет  
2015г. 

Числен. 
на 

персонала 
2015 г. 

283 Превантивна дейност за намаляване на  0 28 558 5 
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 3. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления 
от продажби на земя” с 480 000 лв. 
 4. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §24-06 „Приходи от 
наеми на земя” със 192 000 лв. 
 5. Намаляват се средствата за дейност 122 „Общинска администрация” в частта за 
местни дейности, параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” с 14 200 лв.; 
 6. Увеличават се средствата за дейност 865 „Други дейности по туризма” с 40 000 лв., 
в т.ч.: §02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” – 5 000 лв., §10-15 
„Материали” – 4 000 лв., §10-20 Разходи за външни услуги – 30 000 лв. и §10-51 
„Командировки в страната” – 1 000 лв.; 

7. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1; 
8. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи в 

инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година. 
 

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

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми колеги, притеснението ми е, че дето се казва още не сме приели бюджета и 
започнахме да го променяме. И го променяме драстично. Още не сме приели новите хора в 
озеленяването и вече ги махаме от там. Просто учудвам се какво става и защо става. Защото 
доколкото разбирам на съвсем близка сесия тия хора бяхме ги одобрили да влязат в 
озеленяването и ни убедихте тука от общинската администрация, колко е необходимо това. 
Сега изведнъж тези хора ги вадим от озеленяване, променяме бюджет и ги вкарваме в едно 
звено за превантивна дейност. Защо това не се случи още тогава не мога да разбера. И защо 
са необходими тези еквилибристики в момента да ги правим. Наистина искам малко 
разяснение по този въпрос. Кое налага тези промени? Не казвам, че не е необходимо такова 
звено за превантивна дейност, но вие ни убеждавахте съвсем наскоро, че това може да се 
върши и от озеленяването. Плюс това какъв ще бъде статута на това звено, не трябва ли да 
се променя щата на общинска администрация? Защото не виждам промяна в структурата на 
щатното разписание. Общо взето, честно казано това ме притеснява. Не само мен, тъй като 
гледам.  
 По-нататък – завишава се приходната част на бюджета точка 4 със 192 000 от наеми 
на земя. Никога не сме вземали до сега такива наеми от земя поне аз докато съм бил 
общински съветник. Сега, да влиза закона за полските пътища, четем тук, но тази точка ще я 
гласуваме малко по-късно. Ако тази точка не се приеме какво става?  
 Увеличават се средствата за други дейности по туризма с 40 000 лева. Разписани са 
как са нещата. Виждаме ги. Става засечката. За какво са тези 40 000 лева и за какво ще се 
използват ? Ето тук имаме външни услуги 30 000, материали 4 000, плащания на персонала 

вредните последствия от бедствия и аварии 

местни дейности   0 28 558 5 
Запл. на перс. нает по тр. и служ. правоотн. 01-00 0 17 130 5 
- запл. на перс. зает по тр. правоотн. 01-01  17 130 5 
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 0 3 104   
Осиг. вноски от работодат. за ДОО 05-51 0 1 988   
Здравно-осиг. вноски от работодат. 05-60 0 823   
Вноски за допълнит. задълж. осигуряв. 05-80 0 293   
Издръжка 10-00 0 8 324   
- постелен инвентар и облекло 10-13 0 450   
- материали 10-15 0 2 560   
- вода, горива и енергия 10-16 0 4 800   
- СБКО 10-91 0 514   
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5 000, 1000 лева за командировки. Това са ми въпросите, благодаря Ви. 
Георги Георгиев -  председател на ОбС Попово 

Други въпроси? Предлагам да зададем всички въпроси и след това ще им отговаряме. 
Да смятаме, че това са всички въпроси, ако е така давам думата на кмета на Общината. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Госпожи и господа общински съветници, господин Председател, 
 Един въпрос, но виждам, че пак в комисиите има въздържали се и против. Още на 
другата сесия ще се наложи пак да променяме бюджета. И сигурно до май и юни пак. Ще Ви 
кажа защо. Бюджета го приехме такъв какъвто имахме средства и така го гласувахте. 
Междувременно пак Вие гласувахте да продадем на „РОСА” за инвестиционните им 
намерения земя. Одобрихте го – влизат 452 хиляди лева. Благодаря им на хората. Ако има 
такива инвеститори, колкото повече, толкова по-добре. Да купуват земята и да инвестират. 
Направете сметката това са 17 дка, но понеже са в промишлената зона и данъчната оценка е 
висока, ако се бяха усетили навремето и бяха искали да купят тази земя като земеделска 
спомняте си при търговете колко – 1500 лв на дка бяха цените. Щяхме да вземем колко – 
20 000, а сега вземаме 400 хиляди. Е малко им излезе, солено, но няма да си спират 
намеренията. Изграждат силози. Какво да ги правим тези пари ? Да ги държим тук на влог – 
ами ще ги вкараме в капиталовата програма. Влезе в сила и Закона за земеделските земи. 
Толкова се мъчихме преди да убеждаваме, да вкараме производствена комасация на земите 
– тези полски пътища. Арендаторите бяхе тези, които се противяха, сърдеха се, че сме ги 
рекетирали, пък те не ползвали тези пътища, че други вървели, какво ли не бяхме чули. Сега 
ме убеждаваха някои, абе дай да ги оставим, защото идват избори. Е да, но закона е 
категоричен, ако общината не си потърси парите, парите постъпват във Фонд Земеделие в 
Търговище. Кога в незримо бъдеще и после би трябвало да ни ги приведат. Това е втория 
вариант. Ако ние днес инж. Тодоров както казахте не гласуваме тази точка, защото закона 
дава приоритет първо общината да вземе решение дали да събере тези пари. А те не са 
малко – 180-190 хиляди и най-важното, че ние не ги казваме, че от този арендатор – толкова, 
от онзи . толкова. Започнах да подписвам договорите. От 6 лева – до 1800 на арендатор. В 
зависимост от това колко земя обработва. А те бързат, нали има срок. Там до 15 април те 
трябва да представят в служба земеделие в Търговище подписаните договори, разплатени за 
да им се очертаят границите и да кандидатстват за субсидията на тези земи. Пасивни ли да 
седим? Ето ги още едни 180 000, които както Ви казвам на момента подписвам договорите. 
Тези пари така натрупани пак питам какво да ги правим ? Да ги сложим на влог и тях? Ама 
не са само те. Има още малко над 200 – 220 хиляди от това прословуто дарение, които не 
сме ги разпределили. Но все пак чакам, а се надявам и Вие ще одобрите позицията да 
отворят ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие” и най-вече развитие на селските 
райони. Ние сме минали от село на село и сме видяли къде, как и защо трябва да подобрим 
инфраструктурата. Тези пари около 200 000 най-малко ще отидат само за проекти. И като 
отворят програмата за развитие на селските райони и ако нямаме проекти ние няма да 
можем да кандидатстваме и да оправяме улици и водопроводи по селата. Това е 
стратегическо. Тези пари ги пазим, Вие пак ще ги разпределите при яснота до края на 
годината какво евентуално ще отпусне най-вече Фонд Земеделие. Знаете, че до сега в селата 
нищо не можахме да направим – само културна инфраструктура и образователна, училища, 
детски градини и някои читалища. Сега също ще има възможност да правим читалища, но 
пак ще бъдат проектите. Читалищата, които са не едно и две от основен ремонт се нуждаят, 
това е Светлен, това е Славяново, Гагово, Паламарца, да не ги изреждам всички читалища, 
които останаха не ремонтирани. Това са резервите от 220 000 лева, които оставяме само за 
проектиране.  
 Спечелихме на втора инстанция отрязаните ни пари от културна инфраструктура 
заради четвъртокласните пътища. Там са милион и двеста хиляди. Просто няма да чакам. В 
момента не знам дали ще го обжалват касационно, защото те им се трупат лихвите на 
регионалното министерство, трупат се хонорари за адвокати. Нека да го обжалват. Могат да 
проточат. Но така или иначе това правителство ни отряза милион и двеста, това 
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правителство ще ни ги изплати. И даже сме подготвили един списък, който ще ви го 
представя на следващата сесия. Всичките тези милион и двеста хиляди трябва да влезнат за 
ремонт на улиците в Попово. Защото Попово е вече неудържимо в голямата част. И не само 
това, ще се наложи и това да гласувате, но нека да дойде източника, не само тези милион и 
двеста. Знаете, че ни бяха подпрели и платиха не три милиона и петстотин за пътя Цар Асен 
– Градище – Могилино, а ни платиха пет и двеста с лихвите. Но ние се разправяхме, 
карахме се, съдия изпълнител беше влезнал, започнаха да ни разпродават имущество 
покрихме си там и си уеднаквихме разходите, но те не ни приведоха Министерството на 
финансите на предното правителство, колко ходих, молих се, лъгаха ме, ментиха ме, но не 
съм вече техен, не знам чий съм, но не преведоха тези 600 хиляди и 40 ДДС. Сега ще ги 
преведат – дали фонд Земеделие, дали Министерството на финансите. И тези 600 хиляди ще 
ги сложим и те са за инфраструктура в Попово. С лихвите събраха се два милиона. Ако 
кажете да ги пазим, да ги държим тези пари, а хората да се чувстват неудобно, или имате 
отношение към кмета, по-добре преди избори нищо да не правим, пък като спечелим 
изборите ние да ги харчим, мисля че не е логично и политически зряло. Такъв ми е отговора 
за парите, които тепърва ще бъдат на обсъждане в ОбС и гласувани.  
 За БКС. Верно аз съм си виновен, че мислех вкарвайки в БКС дейности групата по 
стихийни бедствия ще има мир и любов. И там едни интереси, обаче интересите на 
общината са други, ще им се наложи днес да отрежат едно дърво, утре ще им се наложи да 
чистят градинки и тази група вървеше с останалите. А тази група е създадена специално за 
стихийни бедствия и тя си чисти в Дриново, чисти си в Марчино, чисти в Априлово още не 
е довършила. Тази група ще бъде на централно подчинение и тя е в общински дейности, тя 
не променя структурата на общинска администрация. И по никакъв начин не ощетяваме 
бюджета само прехвърляме парите от едно място в друго. И тази група е директно 
подчинена на ръководителя звено стихийни бедствия и на зам. кмета. И много добре си 
действат сега и си изписват и гориво и смазочни материали и извозване и техниката, която 
използват. Признавам, че съм бил донякъде оптимист и наивник и съм мислил, че като ги 
вкараме в БКС дейности в предприятието ще могат да работят така безпроблемно. Да го 
приема като моя грешка.  
 Вие сигурно сте направили сравнение с миналия бюджет с капиталовата програма. 
Какво сме добавили, аз така на бързо само – Тръстика – чешма. Отдавна там има един стар 
проблем, Ковачевец – спирката, то не е спирка те го правят на ритуален дом, за пенсионери, 
деца, като спирка в която да изчакват там автобусите. Вярно, че са много пари, но тук е 
инж. Найден Иванов и той знае, че там едната колона е тръгнала да пада. Там си трябва 
проект и конструктивно укрепване. Друга позиция, която в момента се сещам е – добавяме 
30 000 на Садина. Излезна по МИГ ремонта на центъра на Садина, но там довеждащите 
улици са в окаяно състояние. Ремонт на ул. Раковска, ремонт на улица Христо Ботев, 
екопътеката – знаете такива води дойдоха и отнесоха абсолютно всичко, което бяхме 
изградили, мостове, кътове за почивка. Вкарали сме в комисията за стихийни бедствия, 
искаме си парите, кога и дали ще ги дадат не знам, но мисля, че не е стопански така да ги 
оставим и да не правим нищо. Позиция 35 – обзавеждане – администрация. Нищо няма да се 
обзавежда, а това са двата ведомствени апартамента. В новия блок са. Добре ми дойде като 
закъса д-р Николов, рентгенолога,  оправиха се ръководството, докараха от Каварна 
рентгенолог, но човека иска жилище обзаведено. Хубаво, че имахме, веднага му дадохме. 
Но утре като се наложи друг специалист – тези два ведомствени апартамента трябва да ги 
обзаведем. Аз така мисля, а вие ако мислите друго кажете.  
 Също с 30000 сме увеличили капиталовото на болницата. Те ще определят каква 
техника и каква апаратура. Някои неща, които и в къщи понякога така ги правим, караме, 
караме и не довършваме до край. Часовника на часовниковата кула на читалището и 
подхода, който е отдолу – така висят стъпалата. Нека да си довършим стъпалата към иначе 
прекрасната сграда на читалище „Св. Св. Кирил и Методий”. Готов съм да обсъждаме, да 
зачертаем едно и да вкараме друго.  
 Но тепърва имаме да гласуваме, и ви уверявам, че ще имаме парите. Тези пари си 
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бяха наши, те си седяха на влог, икономисвахме от година на година и като започнахме да 
работим по тези ОП и финансовите корекции, къде правилно, къде неправилно ощетиха 
община Попово и трябваше да ни изгърмят парите. Но сега ще се върнат и с тях ще 
направим нещо, което Вие решите, но аз ще предложа още от сега ви казвам един голям 
списък за не кърпене, ето имаше проблем дали да дадем 120 или 200 хиляди за кърпене на 
улиците? Всяка година даваме пари, на другата година пак кърпене. По-добре дай за две 
улици за 200 хиляди, но пък не върви и да останат дупки в някакви такива основни улици и 
трасета в града.  
 Това е. Дали се пипа рано? Аз мисля, че трябва да се пипа по-рано, та да имаме време 
да направим и обществените поръчки. Благодаря Ви.  
Тодор Тодоров – общински съветник  

Аз благодаря на Кмета за обстоятелствения отговор. Нямам нищо против тези пари, 
които са постъпили как да се изразходват, аз такъв въпрос не съм задавал, това беше негова 
инициатива да обясни. Моя въпрос беше за другите, които ги очакваме да дойдат. Те ги 
няма още, от наема на земя 192 хиляди. Оказва се, че тези пари все още ги няма а ние ги 
разпределяме. Другия ми въпрос беше за 40 хиляди лева – точка 6 в решението.  
Мариан Маринов – директор на дирекция при Община Попово 
 Точка 6 касае продължаване на разкопките на обекта „Ковачевско кале”. След като 
изпълнихте този проект, миналата година бяхме заложили малко по-малка сума около 15 
хиляди лева, тази година сумата е 40 хиляди. Да се доразкрие, това дето беше започнато 
миналата година и има предписание от проверяващите органи на разкопките да се извърши 
и укрепване на това, което реално е разкрито. Става въпрос за ежегодно за разкопките на 
Ковачевско кале.  
Георги Георгиев -  председател на ОбС Попово 

Има ли други въпроси по тази точка от дневния ред? Няма. Приемаме, че всичко е 
изяснено. Преминаваме към гласуване.  

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

гласува.  
 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

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

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

 
ЗА    -   18 

   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     9  
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 578     
 

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 
  

2. Изменя се местната дейност 622 „Озеленяване”, както следва: 
  

Наименование на параграфа по ЕБК 
Параграф 

по ЕБК 

Първоначален 
Бюджет  
2015г. 

Актуализиран 
Бюджет  
2015г. 

Числен. 
на 

персонала 
2015 г. 

622 Озеленяване   309 908 281 350 15 

местни дейности   309 908 281 350 15 
Запл. на перс. нает по тр. и служ. правоотн. 01-00 107 870 90 740 15 
- запл. на перс. зает по тр. правоотн. 01-01 107 870 90 740 15 
Други възнагр. и плащания на персонала 02-00 9 260 9 260   
- за персонала по извънтрудови правоотн. 02-02 9 060 9 060   
- обезщетения с х-р на възнагражд. 02-08 200 200   
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 20 631 17 527   
Осиг. вноски от работодат. за ДОО 05-51 12 555 10 567   
Здравно-осиг. вноски от работодат. 05-60 5 546 4 723   
Вноски за допълнит. задълж. осигуряв. 05-80 2 530 2 237   
Издръжка 10-00 161 347 153 023   
- постелен инвентар и облекло 10-13 4 560 4 110   
- материали 10-15 78 030 75 470   
- вода, горива и енергия 10-16 60 950 56 150   
- разходи за външни услуги 10-20 10 170 10 170   
- текущ ремонт 10-30 3 100 3 100   
- командировки в страната 10-51 300 300   
- разходи за застраховки 10-62 1 000 1 000   
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 2. Изменя се местната дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните 
последствия от бедствия и аварии”, както следва: 
 

 
 3. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления 
от продажби на земя” с 480 000 лв. 
 4. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §24-06 „Приходи от 
наеми на земя” със 192 000 лв. 
 5. Намаляват се средствата за дейност 122 „Общинска администрация” в частта за 
местни дейности, параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” с 14 200 лв.; 
 6. Увеличават се средствата за дейност 865 „Други дейности по туризма” с 40 000 лв., 
в т.ч.: §02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” – 5 000 лв., §10-15 
„Материали” – 4 000 лв., §10-20 Разходи за външни услуги – 30 000 лв. и §10-51 
„Командировки в страната” – 1 000 лв.; 

7. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1; 
8. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи в 

инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година. 
 
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред. 
2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие 
2014-2020 г. „ 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

- СБКО 10-91 3 237 2 723   
Платени данъци, такси и административни 
санкции 19-00 800 800   
- платени държавни данъци, такси, наказателни 
лихви и административни санкции 

19-01 350 350   

- платени общински данъци, такси, наказателни 
лихви и административни санкции 

19-81 450 450   

Капиталови разходи   10 000 10 000   
Придобиване на ДМА 52-00 10 000 10 000   
- придобиване на друго оборудване, машини и 
съоръжения 

52-03 10 000 10 000   

Наименование на параграфа по ЕБК 
Параграф 

по ЕБК 

Първоначален 
Бюджет  
2015г. 

Актуализиран 
Бюджет  
2015г. 

Числен. 
на 

персонала 
2015 г. 

283 Превантивна дейност за намаляване на 

вредните последствия от бедствия и аварии 
 0 28 558 5 

местни дейности   0 28 558 5 
Запл. на перс. нает по тр. и служ. правоотн. 01-00 0 17 130 5 
- запл. на перс. зает по тр. правоотн. 01-01  17 130 5 
Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 0 3 104   
Осиг. вноски от работодат. за ДОО 05-51 0 1 988   
Здравно-осиг. вноски от работодат. 05-60 0 823   
Вноски за допълнит. задълж. осигуряв. 05-80 0 293   
Издръжка 10-00 0 8 324   
- постелен инвентар и облекло 10-13 0 450   
- материали 10-15 0 2 560   
- вода, горива и енергия 10-16 0 4 800   
- СБКО 10-91 0 514   
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Георги Георгиев -  председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия с един глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и два гласа ЗА подкрепя докладната. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с 4 гласа ЗА и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. 
Съгласно Закона за регионалното развитие кмета на общината представя годишен доклад за 
наблюдението за изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от ОбС. 
Съгласно чл. 24 ние като ОбС  трябва да одобрим Годишния доклад за наблюдение 
изпълнението на Общинския план за развитие по предложение на кмета на общината, което 
е и направено с проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта” 
Илиян Станчев – общински съветник  

С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ нашата комисия не подкрепя докладната.  
Георги Георгиев -  председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 
 
На основание чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие, чл. 40 и 

чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т. 
24 от ЗМСМА ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за 
развитие 2014-2020 г.” за 2014 г.  

 
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка 
 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми колеги,  искам да кажа само, че изборите може да са започнали, но не и за 
нас, така беше подхвърлено от кмета.  Защото винаги до сега групата съветници на ГЕРБ не 
е подкрепяла бюджета и актуализацията му, така че ако сметнем, че винаги когато има 
актуализация има избори значи е прав. Мисля, че нищо ново няма, за да го изненада. Мисля, 
че нищо ново няма изборна хватка от наша страна просто сме последователни във 
мисленето и в действията си.  
 А сега по годишния доклад нямам намерение да го обсъждам. Искам да похваля 
екипа, който го е изготвил. Това го направих и миналата година. Тези момчета са си 
свършили прекрасно работата. Просто данните в него са неприятни както за мен, така може 
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би и за Вас, и за жителите на Община Попово. Няма наистина да се спирам и да ги 
обсъждам нещата, но виждаме че нещата не вървят на добре. Има едно единствено нещо, 
което е подобрено, че се снижава с 1 пункт безработицата, но то е защото хората ги 
намаляват, а защото правим нещо по-полезно в тази насока. Това е наистина притеснително 
каквото пише в този доклад. Хубаво е наистина човек да го разгледа внимателно, да си 
направи необходимите изводи, дай-боже да бъдат променени нещата към нещо по-добро. 
Благодаря.  
Георги Георгиев -  председател на ОбС Попово 

Г-н Тодоров, позволете ми една реплика от моя страна, въпреки че не искам да 
влизаме в полемика, но просто не се въздържам да направя коментар на това, което казахте 
по отношение на гласуването непрекъснато въздържали се и против актуализацията на 
бюджета. Не мисля, че това е нещо с което бихме могли да се гордеем, защото все пак 
когато има нормални отношения и когато има визия за развитието на града това, че сме от 
различни политически партии и сили ни би трябвало да е причина да гласуваме въздържали 
се и против. Поне моето лично мнение е такова. И затова дали е пред изборна или след 
изборна ситуация, непрекъснатото въздържане от ваша страна, аз лично не го приемам за 
нормално. Това си е мой коментар и позволете все пак да не влизаме в полемика.   

Има ли други въпроси, по отношение на докладната. Преминаваме към гласуване на 
докладната. Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля 
да гласува.  
 

Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   20 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     7 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 579    
 
На основание чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие, чл. 40 и 

чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т. 
24 от ЗМСМА ,   Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за 
развитие 2014-2020 г.” за 2014 г.  
 
Преминаваме към трета точка от Дневния ред. 
3. Намаляване на числеността и промяна на план-сметката на Общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев  – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя предложението за 
решение. 
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 5, 
ал. 1 и чл. 15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за 
публичните финанси ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1.Одобрява, считано от 01.04.2015г., намаляване на числеността с 5 / пет / работни 
места (Работник поддръжка) на Общинско предприятие “Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение №1; 

2.Одобрява, считано от 01.04.2015г., промяна в Правилник за организацията и 
дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”, както следва: 

2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” се изменя съгласно  
Приложение № 2; 

2.2. Чл. 6 се изменя както следва: 
“Числен състав на Социалното предприятие: 
-Директор – численост - 1 бр. 
-Старши специалист - численост – 3 бр. 
-Работник озеленяване – численост – 5 бр. (от тях, представители от целева група 

наети в социалното предприятие.) 
-Работник поддръжка – численост – 6 бр.”  

 3. Одобрява промяна в план – сметката за приходите и разходите на Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2015г., съгласно 
Приложение № 3. 
 

Колеги, имате думата за въпроси по докладната. Не виждам. Преминаваме към 
гласуване 

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

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

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

 
ЗА    -  19 

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

РЕШЕНИЕ № 580     
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 5, 

ал. 1 и чл. 15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за 
публичните финанси ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1.Одобрява, считано от 01.04.2015г., намаляване на числеността с 5 / пет / работни места 
(Работник поддръжка) на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”, съгласно Приложение №1; 

2.Одобрява, считано от 01.04.2015г., промяна в Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, както следва: 

2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” се изменя съгласно  
Приложение № 2; 

2.2. Чл. 6 се изменя както следва: 
“Числен състав на Социалното предприятие: 
-Директор – численост - 1 бр. 
-Старши специалист - численост – 3 бр. 
-Работник озеленяване – численост – 5 бр. (от тях, представители от целева група наети в 

социалното предприятие.) 
-Работник поддръжка – численост – 6 бр.”  

 3. Одобрява промяна в план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2015г., съгласно Приложение № 3. 
 
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 
4. Разкриване на „Звено за изпълнение на мероприятия по защита на населението от 
бедствия и аварии”, дейности и мероприятия към Общинска администрация гр. 
Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Давам думата за становище председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев  – общински съветник 
 С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя докладната записка 
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
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 Зачитам ви проекта за решение. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон за 

публичните финанси ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява разкриване на „Звено за изпълнение на мероприятия по защита на 
населението от бедствия и аварии”, дейности и мероприятия към Общинска администрация 
– гр. Попово с численост 5 работни места, считано от 01.04.2015г. 

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

Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.  
 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА  : 
   ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 
 
 РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 581 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон за 

публичните финанси ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява разкриване на „Звено за изпълнение на мероприятия по защита на 
населението от бедствия и аварии”, дейности и мероприятия към Общинска администрация 
– гр. Попово с численост 5 работни места, считано от 01.04.2015г. 

 
Преминаваме към пета точка от Дневния ред 
5. Утвърждаване списък на общинския жилищен фонд за 2015 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев  – общински съветник 
 С пет гласа  комисията подкрепя докладната записка 
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 
данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Един глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и два гласа ЗА в подкрепа на докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

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

Общинският съвет 
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РЕШИ 
  

1. Променя утвърденият списък на общинския жилищен фонд за 2015 г. както 
следва: 

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди                                       
-171 бр; 

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 
отчуждени за общински нужди          - 8 бр; 

- ведомствени жилища                         - 10 бр; 
- резервни жилища                               - 107 бр. 
Общ брой жилища                                    - 296бр. 
 
Списъка на общинския жилищен фонд за 2015 г.е съгласно Приложение №1. 
 
Колеги имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма. Преминаваме 

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 582    
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Променя утвърденият списък на общинския жилищен фонд за 2015 г. както 
следва: 

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди                                                                  
-171 бр; 

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 
отчуждени за общински нужди          - 8 бр; 

- ведомствени жилища                         - 10 бр; 
- резервни жилища                               - 107 бр. 
Общ брой жилища                                    - 296бр. 
 
Списъка на общинския жилищен фонд за 2015 г.е съгласно Приложение №1. 

 
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред 
6. Утвърждаване на цени за общински земи по чл. 37в, ал. 3 т. 2 и ал. 16 и 37и ал. 1, ал. 
4, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ и предоставяне на полските пътища за включване в 
създадените масиви за ползване. 
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 подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия с един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и с два гласа ЗА подкрепя докладната 
записка. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия по точка 6 с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя 
предложението за решение. Като уточняваме, че в основанието след ЗМСМА трябва да се 
прибави към чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
И това е промяна на самия  Закон от 20 февруари 2015 г. Съгласно която промяна 
директорът на Областната дирекция Земеделие отправя искане до кмета на общината за 
предоставяне на имоти полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 по цена в размер на 
средното рентно плащане в землището. Кмета се произнася след решение на ОбС каквото 
трябва да вземем по тази докладна. Когато в едномесечен срок  от искането ОбС не е взел 
решение Директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средно 
годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят 
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сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването и.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Колеги, аз си мисля, че вие изтървахте нещо много важно, което г-жа Денева прочете 
и за което имаше въпроси разговаряйки помежду си. Това са двете алтернативи по 
промяната в този закон. Ако ОбС не се произнесе и кмета не пусне заповед в тридесет 
дневен срок до 15 април директорът на Областна дирекция Земеделие пуска заповед за 
същите тези суми, само че там парите ще влязат не знам си къде и ще дойдат в общината 
незнайно кога. Това е разликата между това решение, което сега вземаме да стане ясно, 
никаква друга.  
 Имате ли въпроси по тази докладна? Общинска администрация в момента изготвя 
деветстотин и няколко договора. На базата на тези договори и на базата на сумите, които са 
платени могат да бъде вписано като правно основание, което повишава правното  основание  
на всеки един собственик и на базата на това правно основание той ще получи субсидии. 
Няма други въпроси. 
 Позволете да прочета проекта за решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1.Общински съвет Попово предоставя проектните полски пътища, общинска собственост за 
включването им в разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищата на 
община Попово и  утвърждава наемни цени  за земеделски земи общинска собственост  в 
т.ч. и полски пътища по цени за нива,  за стопанската 2014/2015 год, на основание  
протокол на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ,в ОД Земеделие” гр. Търговище, за 
определяне  размера на средно рентно плащане за землищата в област Търговище за 
стопанската 2013/2014 година по землища в левове за декар, въз основа на данни, 
предоставени от Общинските служби по земеделие, утвърден със заповед № РД-05-
1390/15.08.2014г. на ОДЗ.  
 

ОБЛАСТ ОБЩИНА  НМ ЕКАТТЕ 

 НИВИ  
лв/дка 

 ТРАЙНИ 
НАСАЖД.  

лв/дка 

 ЛИВАДИ  
лв/дка 

 МЕРИ И 
ПАСИЩА  

лв/дка 

Търговище Попово село Априлово 00566 23.40 лв 24.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Баба Тонка 02021 20.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Берковски 03931 21.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Бракница 06046 21.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Водица 11716 26.00 лв 18.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Гагово 14307 27.00 лв 19.00 лв 12.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Глогинка 15103 28.70 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Горица 16081 21.40 лв 14.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Долец 21937 20.50 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Долна Кабда 22109 21.50 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Дриново 23738 25.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 16.00 лв 
Търговище Попово село Еленово 27259 27.80 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Заветно 30079 27.80 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Зараево 30332 27.70 лв 28.00 лв 11.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село З.Стояново 30404 26.50 лв 22.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Звезда 30449 23.00 лв 24.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Иванча 32189 21.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Кардам 36470 38.00 лв 20.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Ковачевец 37469 28.00 лв 19.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Козица 37748 28.40 лв 28.00 лв 11.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Конак 38193 30.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Ломци 44286 29.30 лв 25.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
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Търговище Попово село Манастирица 47007 20.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Марчино 47411 23.60 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Медовина 47634 34.20 лв 20.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Осиково 54208 28.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Паламарца 55213 32.30 лв 45.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Помощица 57501 24.75 лв 18.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово град Попово 57649 38.00 лв 25.00 лв 14.00 лв 16.00 лв 
Търговище Попово село Посабина 57875 24.30 лв 25.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Садина 65067 27.50 лв 24.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Светлен 65557 32.50 лв 21.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Славяново 67091 24.00 лв 22.00 лв 11.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Тръстика 73376 27.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Цар Асен 78077 27.50 лв 18.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
 
2. Посочените цени да се смятат за начални тръжни цени за провеждане на търговете за 
отдаване под наем/аренда на общинските мери и пасища, както и за отдадените без търг на 
собствениците или ползвателите  на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
 
 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    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ПРОТИВ 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ОТСЪСТВА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА  
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   ЗА    -  22 
   ПРОТИВ   -    1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    3 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 583      
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за 

собствеността и ползване на земеделските земи, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1.Общински съвет Попово предоставя проектните полски пътища, общинска собственост за 
включването им в разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищата на 
община Попово и  утвърждава наемни цени  за земеделски земи общинска собственост  в 
т.ч. и полски пътища по цени за нива,  за стопанската 2014/2015 год, на основание  
протокол на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ,в ОД”Земеделие” гр.Търговище, за 
определяне  размера на средно рентно плащане за землищата в област Търговище за 
стопанската 2013/2014 година по землища в левове за декар, въз основа на данни, 
предоставени от Общинските служби по земеделие, утвърден със заповед № РД-05-
1390/15.08.2014г. на ОДЗ.  
 

ОБЛАСТ ОБЩИНА  НМ ЕКАТТЕ 

 НИВИ  
лв/дка 

 ТРАЙНИ 
НАСАЖД.  

лв/дка 

 ЛИВАДИ  
лв/дка 

 МЕРИ И 
ПАСИЩА  

лв/дка 

Търговище Попово село Априлово 00566 23.40 лв 24.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Баба Тонка 02021 20.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Берковски 03931 21.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Бракница 06046 21.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Водица 11716 26.00 лв 18.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Гагово 14307 27.00 лв 19.00 лв 12.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Глогинка 15103 28.70 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Горица 16081 21.40 лв 14.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Долец 21937 20.50 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Долна Кабда 22109 21.50 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Дриново 23738 25.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 16.00 лв 
Търговище Попово село Еленово 27259 27.80 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Заветно 30079 27.80 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Зараево 30332 27.70 лв 28.00 лв 11.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село З.Стояново 30404 26.50 лв 22.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Звезда 30449 23.00 лв 24.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Иванча 32189 21.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Кардам 36470 38.00 лв 20.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Ковачевец 37469 28.00 лв 19.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Козица 37748 28.40 лв 28.00 лв 11.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Конак 38193 30.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Ломци 44286 29.30 лв 25.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Манастирица 47007 20.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Марчино 47411 23.60 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Медовина 47634 34.20 лв 20.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Осиково 54208 28.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Паламарца 55213 32.30 лв 45.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Помощица 57501 24.75 лв 18.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
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Търговище Попово град Попово 57649 38.00 лв 25.00 лв 14.00 лв 16.00 лв 
Търговище Попово село Посабина 57875 24.30 лв 25.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Садина 65067 27.50 лв 24.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Светлен 65557 32.50 лв 21.00 лв 12.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Славяново 67091 24.00 лв 22.00 лв 11.00 лв 15.00 лв 
Търговище Попово село Тръстика 73376 27.00 лв 18.00 лв 10.00 лв 14.00 лв 
Търговище Попово село Цар Асен 78077 27.50 лв 18.00 лв 11.00 лв 14.00 лв 
 

2. Посочените цени да се смятат за начални тръжни цени за провеждане на 
търговете за отдаване под наем/аренда на общинските мери и пасища, както и за 
отдадените без търг на собствениците или ползвателите  на животновъдни обекти 
с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 

 
Искате ли обяснение на отрицателен вот. 
Костадин Димитров – общински съветник 
 Първо искам да посоча, че на самата комисия зададох въпроси, на които не получих 
отговор, аз предполагах че по някакъв начин ще дойдат отговорите, но те не дойдоха. 
Първия ми въпрос беше какво правно действие поражда този закон, който разбрах скоро е 
бил приет ние сега ще гласуваме също за стопанската 2014-2015 година и какво правно 
действие поражда тази наши нормативни документи със задна дата. Защото стопанската 
година започна 2014 г. октомври. Сега другото което е тъй наречените комасации, 
споразумения земеделците по места ги правят до края на месец август. И ако действително 
от общинската администрация имаше някой там, който да присъства на тези комасации и да 
каже да, да в комасираните ви терени съществуват еди колко си дка пътища общински на 
терен където ги работят, те ще се споразумеят арендаторите и ще си ги прибавят като 
физически дка. Това нещо обаче не е направено. Другото, което е – ние сега ще предложим 
договори на хората, може би е законно да ги предложим на тези цени, но я си представете, 
че в землището един голям земевладелец каже примерно тук имаме 28 лева за пътища, но аз 
давам 30 лева за тези пътища, които всички другите работят, тогава какво правим. Не знам 
дали съм ясен.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Този въпрос е полицейски. Как ще работиш тези пътища общински за 30 лева. Само 
така ще виеш браната няма да мине.  
Костадин Димитров – общински съветник 
 Първо съм обиден много от полицейското обяснение. Съжалявам нищо полицейско 
няма в това което казвам, и  не бива да влизаме в риториката на Бойко Борисов, така 
ченгеджийски и не знам какви си. Сега, ако по някакъв начин общинската администрация е 
подвела г-н Веселинов и той има това становище – да. Предполагам, че това което каза не го 
направи умишлено и аз ще държа да ми се извини след като си докажа по този начин 
нещата. Не знам дали е необходимо да обяснявам как става самата комасация в момента по 
места. Ако имате търпение да го обясня това нещо и си струва. Не знам дали си струва вече, 
ние го гласувахме. Но за да бъда така пределно ясен, мога да кажа, че фактически 
комасираните блокове, които арендаторите работят има пътища, защото те са от 
земеразделянето още, то няма как до отделните нивички да няма такива пътища. Но за 
съжаление хората не могат да си работят нивите в реални граници. Ако могат да ги работят 
в реални граници ок. А това не са пътища, които действително са точно в повече от това, 
което работят хората. Аз разбирам г-н Георгиев, защото той е големия в Дриново и работи 
пътищата. Да си ги плати няма проблем. Но дребните, които правиха земеразделянето, те са 
им изключени от физическите дка, които работят. Това е положението и за всички 
арендатори ситуацията не е една и съща. Но има земеделци, които с огромно удоволствие 
очакват това нещо, защото ето гледам цените тук, те ще получат 28 лева субсидия, а пък ще 
платят за тези пътища на общината 20 лева. Значи 7 лева едни ще се изразя на жаргон 
авантажни им влизат без да си мръднат пръста, но не с всички е така. Значи в Поповското 
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землище са 38 лева, в Кардам са 38, значи той ще плати 38 лева на общината, а ще получи 
28 лева без да работи това фактическо количество земя в пътища.  
Николай Черкезов – общински съветник 
Не мога да разбера едно нещо, защо хора, които фактически не обработват пътища ще 
плащат тяхното обработване според нашата докладна, която приехме. Как го видяхте тоя 
номер? 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Във всяко едно земеразделяне, ако ми позволите и аз да кажа две думи, мисля, че и 
на мен материята ми е малко от малко позната. В общинска поземлена комисия на всеки 
един му е направена комасацията и му се издава документ, в който казват – Вие в този блок 
земеделско ползване ползвате 10 дка, имате правно основание за 9.8, 200 квадрата са 
пътища. Това е справка, която се дава от общинска служба земеделие и гори. И само на 
базата на тази справка се плащат пътища. Винаги до сега тези пътища са били включени под 
една или друга форма и са надвишавали правното основание, което сме ползвали. Колко 
пъти сме го коментирали този въпрос тук и до сега нямахме правно основание, защото 
пътищата са публична общинска собственост нямахме основание да искаме пари за тях, тъй 
като Сметна палата не еднократно е търсила сметка на общината защо не си взема от тези 
пътища, които реално се обработват суми. И сега с промяната в този закон и със 
изискването земята, която се обработва, която се очертава за субсидия да бъде единствено и 
само с правно основание. Това да Ви върна на предния въпрос, защо след като е влязла в 
сила комасацията закона действа със задна сила, той не действа със задна сила. Вие ако 
кажете, че не искате да ги платите, тези правни основания ще бъдат изключени под една 
или друга форма. Но това трябва да означава, че вие нямате право да очертаете тези пътища 
в собствения си ....., което директно разваля комасацията. Това е положението. Ние в 
момента се съобразяваме със закона и това, че влиза по-късно от колкото действат 
комасациите желанието беше да влезе от следващата година – не се съобразиха 
Министерството с нашето желание и го направиха така. Ние в момента обсъждаме нещо, 
което е факт.  
Костадин Димитров – общински съветник 
 Последно. Предполагам, че повечето хора не знаят сега са изключени тези земи.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Не са.  
Костадин Димитров – общински съветник 
 Защото така работи Земеделската служба. Съжалявам, че диалога е между мен и теб в 
случая.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 
Преминаваме към седма точка от Дневния ред 
 7. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 
търг. 
Вносител : д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната записка. 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам ви окончателния проект за решение проекта за решение: 
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На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, 

ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване, по  цени,  както следва: 

 

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

Светлен 1111 10,678 3 нива 10638 10326 

Попово 57649.114.180 0,950 4 за зем.труд и отдих 12336 549 

Попово 57649.114.280 0,889 4 за зем.труд и отдих 12337 585 

Попово 57649.114.282 0,242 4 за зем.труд и отдих 12338 156 

Попово 57649.114.284 0,281 4 за зем.труд и отдих 12339 181 

Попово 57649.114.285 0,526 4 за зем.труд и отдих 12340 346 

Попово 57649.113.204 0,522 4 за зем.труд и отдих 11672 213 

Попово 57649.113.205 0,565 о за зем.труд и отдих 11673 231 

Попово 57649.113.215 0,571 4 за зем.труд и отдих 11674 233 

Попово 57649.113.206 0,552 4 за зем.труд и отдих 12446 225 

Попово 57649.113.207 0,543 4 за зем.труд и отдих 12447 222 

Попово 57649.113.229 0,559 4 за зем.труд и отдих 12448 228 

Попово 57649.113.237 0,362 4 за зем.труд и отдих 12449 148 

Попово 57649.113.505 0,991 4 за зем.труд и отдих 12450 424 
 
 3.Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 
гореописаните имоти.  

 
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи.  
 
Преминаваме към гласуване на самото решение. 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    ОТСЪСТВА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
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 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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  № 584      
 

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

 

РЕШИ 
  

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване, по  цени,  както следва: 

 

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

Светлен 1111 10,678 3 нива 10638 10326 

Попово 57649.114.180 0,950 4 за зем.труд и отдих 12336 549 

Попово 57649.114.280 0,889 4 за зем.труд и отдих 12337 585 

Попово 57649.114.282 0,242 4 за зем.труд и отдих 12338 156 

Попово 57649.114.284 0,281 4 за зем.труд и отдих 12339 181 

Попово 57649.114.285 0,526 4 за зем.труд и отдих 12340 346 

Попово 57649.113.204 0,522 4 за зем.труд и отдих 11672 213 

Попово 57649.113.205 0,565 о за зем.труд и отдих 11673 231 

Попово 57649.113.215 0,571 4 за зем.труд и отдих 11674 233 

Попово 57649.113.206 0,552 4 за зем.труд и отдих 12446 225 

Попово 57649.113.207 0,543 4 за зем.труд и отдих 12447 222 

Попово 57649.113.229 0,559 4 за зем.труд и отдих 12448 228 

Попово 57649.113.237 0,362 4 за зем.труд и отдих 12449 148 

Попово 57649.113.505 0,991 4 за зем.труд и отдих 12450 424 
 
 3.Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 
гореописаните имоти.  

 
Преминаваме към осма точка от Дневния ред 
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8. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Попово през 2015 г. и одобряване на оценки за продажба на 
вещи частна 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 подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната записка. 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам ви окончателния проект за решение проекта за решение: 
 
На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, чл. 35, 

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

РЕШИ 
 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2015год., раздел ІІІ, т.Б - ІІІ с:  
          Къща от олекотени панели като материали находяща се в с.Манастирца и къща от 
олекотени панели №91 находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово 
  2.Одобрява начална тръжна цена :  
          - 949 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали, находяща се 
в с.Манастирца. Цената е без ДДС. 
        -  1 164 за лева къща от олекотени панели №91 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
     3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
 Имате думата за въпроси по тази докладна записка. Няма. 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    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
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 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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 № 585          
 
На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, чл. 35, 

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

РЕШИ 
 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2015год., раздел ІІІ, т.Б - ІІІ с:  
          Къща от олекотени панели като материали находяща се в с.Манастирца и къща от 
олекотени панели №91 находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово 
  2.Одобрява начална тръжна цена :  
          - 949 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали, находяща се 
в с.Манастирца. Цената е без ДДС. 
        -  1 164 за лева къща от олекотени панели №91 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
     3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
Преминаваме към девета точка от Дневния ред 
9. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Попово през 2015 г. и гласуване на решение за закупуване на 
имоти на физически лица, пострадали при наводненията в с. Априлово през 2014г. и 
2015 г.  
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 подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев – 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 с три гласа ЗА подкрепя докладната записка. 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник   
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Посочените законови 
основания в ЗОС дават възможност в изпълнение на Стратегията по ал. 8 ОбС приема 
годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост по 
предложение на кмета на общината, което съдържа описание на имотите, които общината 
има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване . Възмездно 
придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имот се извършва 
след решение на ОбС, каквото трябва да вземем по ред определен в Наредбата по чл. 8 ал. 2, 
която съществува. Въз основа на решение от ОбС се сключва договор от кмета на общината. 
При тези условия посочени в точка 3.  
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
  Зачитам проекта за решение: 

 
На основание чл. 8, ал. 9, т. 4, чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7, ал. 1, т. 1 от 

НРПУРОИ във връзка с 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 2015 год., раздел V с:  УПИ VІІІ, кад №37 от кв.15; УПИ VІІІ, кад 
№74 от кв.14 и ПИ кад №284 от кв.19 по регулациионния план на с .Априлово.      
         2.Възлага на кмета на община Попово да сключи договори за покупко – продажба на 
недвижими имоти  и определя цена за закупуването им както следва: 
          - за УПИ VІІІ, кад №37 от кв.15 по регулациионния план на с .Априлово, ведно със 
застроените в него жилищна сграда и стопански постройки, собственост на Бейтула Хасанов 
Юсмянов и Ресние Алиева Юсмянова по нот.акт №90, т.І, 08.05.87г. - 17 994 лева.  
          - за УПИ VІІІ, кад №74 от кв.14 по регулациионния план на с .Априлово, ведно със 
застроените в него жилищна сграда и стопански постройки, собственост на Иван Стоянов 
Стефанов  по нот.акт №58, т.І, 19.02.93г. и №27, т.І, 19.02.93г.  – 26 100 лева.  
          - за ПИ кад №284 от кв.19 по регулациионния план на с .Априлово, ведно със 
застроените в него жилищна сграда и навес, собственост на Ангелина Люцканова Иванова и 
Руси Ангелов Петров по нот.акт №146, т.І, 13.05.83г. - 13 886 лева. 
          3.Сключването на договори за покупко – продажба да стане след получаване на 
целево финансиране от държавата. 

 
Имате думата за въпроси по докладната 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    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
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 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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 № 586      
 
На основание чл. 8, ал. 9, т. 4, чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7, ал. 1, т. 1 от 

НРПУРОИ във връзка с 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 2015 год., раздел V с:  УПИ VІІІ, кад №37 от кв.15; УПИ VІІІ, кад 
№74 от кв.14 и ПИ кад №284 от кв.19 по регулациионния план на с .Априлово.      
         2.Възлага на кмета на община Попово да сключи договори за покупко – продажба на 
недвижими имоти  и определя цена за закупуването им както следва: 
          - за УПИ VІІІ, кад №37 от кв.15 по регулациионния план на с .Априлово, ведно със 
застроените в него жилищна сграда и стопански постройки, собственост на Бейтула Хасанов 
Юсмянов и Ресние Алиева Юсмянова по нот.акт №90, т.І, 08.05.87г. - 17 994 лева.  
          - за УПИ VІІІ, кад №74 от кв.14 по регулациионния план на с .Априлово, ведно със 
застроените в него жилищна сграда и стопански постройки, собственост на Иван Стоянов 
Стефанов  по нот.акт №58, т.І, 19.02.93г. и №27, т.І, 19.02.93г.  – 26 100 лева.  
          - за ПИ кад №284 от кв.19 по регулациионния план на с .Априлово, ведно със 
застроените в него жилищна сграда и навес, собственост на Ангелина Люцканова Иванова и 
Руси Ангелов Петров по нот.акт №146, т.І, 13.05.83г. - 13 886 лева. 
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          3.Сключването на договори за покупко – продажба да стане след получаване на 
целево финансиране от държавата. 

 
Преминаваме към десета точка от Дневния ред 
10. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска земеделска земя на 
Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1882” гр. Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово  
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепяме докладната.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната записка. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 5 от ЗОС, §6 от 

ЗНЧ,  чл. 51 ал. 4 от НРПУРОИ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ в землището на 
с.Медовина на НЧ Ñ��.��.����� � �������-1882î, ��.������ за срок от 
четири стопански години, считано от  2015/2016 

 год, както следва: 
 

Имот № НТП                  АОС Местност Кат Площ/дка 
Част от  

им. 022021 Из.нива 
АОС 12143 , вп.№118, 
том10/14г м.Карши махле 4 4,600 

Част от 
им.038004 

 
��.нив
а 

АОС 2740 , вп.№119, 
том3/08г 

м.Дере ендек 3 
  

0,250 
 

 
им. 61031 

 
Нива 

АОС 2850 , вп.№167, 
том2/08г 

м.Кеди колак 4  2,196 

Общо:     7,046 
 
 2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на общинската земеделска земя по т.1. 
 

 Имате думата за въпроси по тази докладна записка. Няма. 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    ОТСЪСТВА 
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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    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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 № 587      
 
На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 5 от ЗОС, §6 от 

ЗНЧ,  чл. 51 ал. 4 от НРПУРОИ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ в землището на 
с.Медовина на НЧ Ñ��.��.����� � �������-1882î, ��.������ за срок от 
четири стопански години, считано от  2015/2016 

 год, както следва: 
 

Имот № НТП                  АОС Местност Кат Площ/дка 
Част от  

им. 022021 Из.нива 
АОС 12143 , вп.№118, 
том10/14г м.Карши махле 4 4,600 
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Част от 
им.038004 

 
��.нив
а 

АОС 2740 , вп.№119, 
том3/08г 

м.Дере ендек 3 
  

0,250 
 

 
им. 61031 

 
Нива 

АОС 2850 , вп.№167, 
том2/08г 

м.Кеди колак 4  2,196 

Общо:     7,046 
 
 2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на общинската земеделска земя по т.1. 
 
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред 
11. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг – с. Еленово. 
Имам предложение комисиите да докладват становището си и по четирите точки, тъй като 
те са идентични.  
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 и четирите докладни записки.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Също от 11 до 14 точки комисията с три гласа ЗА подкрепя предложенията за 
решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник  
  Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Не сме 
подготвили разясняването на Наредбата на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол. Чели сме я мното пъти. Само по 13 точка има едно изменение, че акта за общинска 
собственост не е този, който е посочен, а е под № 1869 от 20.10.2014 г.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  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 18 822 лв. без ДДС и правния       
анализ   на     обект “ УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово”, представляваща  УПИ  V -
233 в кв. 6 на с. Еленово с площ 2 800 кв. м., ведно със застроените в него едноетажна 
масивна сграда с площ 330.3 кв. м., за който има издаден АОС №1363/21.02.2007 г. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена –18 822  лв. 
  2.2. Стъпка за наддаване - 200 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 
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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/1 882 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 залата на Информационен център при Община Попово  от 
13.00 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. 

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

ЗА    -  27 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 588     
 
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 18 822 лв. без ДДС и правния       
анализ   на     обект “ УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово”, представляваща  УПИ  V -
233 в кв. 6 на с. Еленово с площ 2 800 кв. м., ведно със застроените в него едноетажна 
масивна сграда с площ 330.3 кв. м., за който има издаден АОС №1363/21.02.2007 г. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена –18 822  лв. 
  2.2. Стъпка за наддаване - 200 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/1 882 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 залата на Информационен център при Община Попово  от 
13.00 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. 
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Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред 
12. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг- с. Априлово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
 Ще ви зачета предложението 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 4 470 лв. без ДДС и правния       
анализ   на обект “Сгради – бивша ловна хижа и бивш детски лагер  - с. Априлово, местност 
Керчана”, намиращи се в ПИ № 219 – държавен горски фонд., ведно със застроените в него 
двуетажна масивна сграда  - ловна хижа с площ 167 кв. м., както и двуетажна масивна 
сграда – детски лагер с площ 330 кв. м., за който има издаден АОС №653/24.09.2002 г. и 
АОС № 387/19.01.1999 г.. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена – 4 470 лв. 
  2.2. Стъпка за наддаване -100 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/447 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 на Информационен център при Община Попово от 
9.00 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. 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

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

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ОТСЪСТВА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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 № 589        
 
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 4 470 лв. без ДДС и правния       
анализ   на обект “Сгради – бивша ловна хижа и бивш детски лагер  - с. Априлово, местност 
Керчана”, намиращи се в ПИ № 219 – държавен горски фонд., ведно със застроените в него 
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двуетажна масивна сграда  - ловна хижа с площ 167 кв. м., както и двуетажна масивна 
сграда – детски лагер с площ 330 кв. м., за който има издаден АОС №653/24.09.2002 г. и 
АОС № 387/19.01.1999 г.. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена – 4 470 лв. 
  2.2. Стъпка за наддаване -100 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/447 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 на Информационен център при Община Попово от 
9.00 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 тринадесета точка от Дневния ред 
13. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг – с. Берковски. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Зачитам проекта за решение. С уточнението, което направи г-жа Денева за номера на 
акта. 

 

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 20 498 лв. без ДДС и правния       
анализ   на     обект “ УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски”, представляваща  УПИ  
VIII - 108 в кв. 17 на с. Берковски с площ 4 730 кв. м., ведно със застроените в него 
едноетажна масивна сграда с площ 280 кв. м., за който има издаден АОС № 1869/20.10.2014 
г. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена – 20 498 лв. 
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  2.2. Стъпка за наддаване - 250 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/2 050 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 залата на Информационен център при Община Попово 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. 

 

Имате думата за въпроси по докладната. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
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    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
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 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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 № 590       
 

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 20 498 лв. без ДДС и правния       
анализ   на     обект “ УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски”, представляваща  УПИ  
VIII - 108 в кв. 17 на с. Берковски с площ 4 730 кв. м., ведно със застроените в него 
едноетажна масивна сграда с площ 280 кв. м., за който има издаден АОС № 1869/20.10.2014 
г. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена – 20 498 лв. 
  2.2. Стъпка за наддаване - 250 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/2 050 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 залата на Информационен център при Община Попово 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.  
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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 четиринадесета точка от Дневния ред 
14. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост, чрез публичен търг - Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 
 Зачитам 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 224 382 лв. без ДДС и правния       
анализ   на     обект “УПИ и сграда /бивше детска градина № 7/ - гр. Попово”, 
представляваща  ПИ  с идентификатор 57649.503.2276 в кв. 127- УПИ II, ЖК „Русаля” – гр. 
Попово с обща площ 5 167 кв. м., ведно със застроените в него двуетажна масивна сграда с 
площ 434 кв. м., за който има издаден АОС №1829/22.05.2013 г. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена –224 382 лв. 
  2.2. Стъпка за наддаване -2 500 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/22 438 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 залата на Информационен център при Община Попово  от 
11.00 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. 

 
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на точката.  
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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    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ОТСЪСТВА 
 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 № 591       
 

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 224 382 лв. без ДДС и правния       
анализ   на     обект “УПИ и сграда /бивше детска градина № 7/ - гр. Попово”, 
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представляваща  ПИ  с идентификатор 57649.503.2276 в кв. 127- УПИ II, ЖК „Русаля” – гр. 
Попово с обща площ 5 167 кв. м., ведно със застроените в него двуетажна масивна сграда с 
площ 434 кв. м., за който има издаден АОС №1829/22.05.2013 г. 
 2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 .- при следните 
условия: 

2.1. Начална  тръжна цена –224 382 лв. 
  2.2. Стъпка за наддаване -2 500 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/22 438 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 залата на Информационен център при Община Попово  от 
11.00 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 точка 15 от Дневния ред.  
15.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план с цел промяна 
на предназначението на земеделска земя за „Разширение на съществуващ гробищен 
парк” на с. Ломци, община Попово, област Търговище. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник   
  Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя докладната, въпреки, че е за разширение на 
съществуващ гробищен парк, щом това се налага трябва да се изпълнят законовите 
изисквания. Придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост се извършват под общото ръководство и контрол на ОбС каквото ние ще 
осъществим вземайки решение по тази докладна. Съгласно Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи и промяна на предназначението на мерите и пасищата по 
ал. 1 се допуска съгласно ал. 5 ОбС приема решение за изразяване на предварително 
съгласие за промяна предназначението по ал. 3 и за учредяване правата по ал. 4 с 
мнозинство квалифицирано имаме тук 2/3 от общия брой на общинските съветници при 
спазване на специалните закони и нормативи за поддържане на резерв от постоянно 
затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг на земи за нуждите на 
животновъдството. С решението ОбС определя и срока за валидност на предварителното 
съгласие, което е упоменато в проекта за решение. И отиваме на ЗУТ – разрешение за 
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изработване на проект за ПУП се дава отново с решение на ОбС по предложение на Кмета 
на Общината. По този ред се разрешава и изработването на проект – ПУП на селищно 
образувание с национално значение, както и за поземлени имоти извън границата на 
урбанизираните територии. И по чл. 124п ал. 1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се 
одобряват заданията по чл. 125. Разрешенията по чл. 124 а , ал. 5 се дават в едномесечен 
срок от постъпването на искането за разрешение. Доста сложна материя, но законите са за 
това, за да се прилагат.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Колеги, зачитам проекта за решение: 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.25, ал.5 във връзка с ал.3, т.5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  Общинският съвет 

РЕШИ 
        1.Общински съвет гр. Попово допуска процедура за промяна на предназначението на 
земеделска земя в землището на с. Ломци за 2880 кв.м. от имот № 000081 с начин на трайно 
ползване/НТП/ - пасище, мера за „Разширение на съществуващ гробищен парк”. 
        2.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за промяна на 
предназначението на част от земеделска земя /имот № 000081/ в землището на с.Ломци, с  
НТП – пасище – общинска частна собственост за срок от 3 години. 
       3.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за 
част от имот № 000081 в землището на с.Ломци, с НТП- пасище, мера за разширение на 
съществуващ гробищен парк. 
       4. Общински  съвет гр. Попово одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на 
ПУП  - ПЗ за част от ПИ 000081 по КВС на с.Ломци. 
 
Приложение : 1. Техническо задание 
                         2. Скица М 1:9000 
 
 Колеги, имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. 
 
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    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
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 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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 № 592       
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, чл.25, ал.5 във връзка с ал.3, т.5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  Общинският съвет 

РЕШИ 
         1.Общински съвет гр. Попово допуска процедура за промяна на 
предназначението на земеделска земя в землището на с. Ломци за 2880 кв.м. от имот № 
000081 с начин на трайно ползване/НТП/ - пасище, мера за „Разширение на съществуващ 
гробищен парк”. 
        2.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за промяна на 
предназначението на част от земеделска земя /имот № 000081/ в землището на с.Ломци, с  
НТП – пасище – общинска частна собственост за срок от 3 години. 
       3.Общински съвет гр. Попово разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за 
част от имот № 000081 в землището на с.Ломци, с НТП- пасище, мера за разширение на 
съществуващ гробищен парк. 
       4. Общински  съвет гр. Попово одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на 
ПУП  - ПЗ за част от ПИ 000081 по КВС на с.Ломци. 
 
Приложение : 1. Техническо задание 
                         2. Скица М 1:9000 
 
Д-р Румен Русев – общински съветник 
  Господин Председател, от името на групата съветници на коалиция „ЗАЕДНО” 
искам 15 минути почивка. 
Георги Георгиев – председател на ОбС  
  Един момент, преди да дам почивка давам думата на д-р Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Тъй като Костадин Димитров го прие много лично, аз съм длъжен да му се извиня. 
Извинявам се и на приятеля ми Иван Неделчев, ако и той лично е приел това като риторична 
забележка на въпроса. Извинявам се и на всички останали, на които некомфортно им е 
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прозвучала репликата. Още веднъж Костадине извинявай, но не съм имал пред вид, че си 
работил в Полицията. Не съм честно.  
Костадин Димитров – общински съветник 
  Приемам извинението и не мисля, че имам нещо общо с Полицията. Просто както 
всеки съм работил, получил съм си необходимото заплащане, пенсионирал съм се и не 
смятам, че имам вече някаква връзка с полицията и много моля от тук нататък да не ме 
свързват с полицията – нищо общо нямам. 
Георги Георгиев – председател на ОбС  
  Колеги 15 минути почивка. 
 
Преминаваме към точка 16 от Дневния ред. 
16. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в 
Община Попово за 2014 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 четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник   
  Нашата комисия с три гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя предложението 
за решение. Специфичния закон е за управление на отпадъците, където съгласно 
разпоредбата на чл. 52 ал. 9 Кмета на Общината информира ежегодно в срок до 31 март 
ОбС за изпълнението на Програмата през предходната календарна година. Днес е 26 март, 
влизаме в срока и следва да приемем Отчета.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Колеги зачитам Ви проекта за решение: 

 
На основание чл.21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО ,   Общинският 

съвет 

РЕШИ 
  
 Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в 
Община Попово за 2014г. 
  
 ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет  
 
 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    -  19 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    7 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 593       
 

На основание чл.21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО ,   Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  
 Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в 
Община Попово за 2014г. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет  
 
Преминаваме към точка 17 от Дневния ред.  
17. Съгласуване на позицията и мандата на представителя на Община Попово за 
предстоящо заседание на 17.04.2015 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово.  
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия с един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и с два гласа ЗА подкрепя докладната 
записка. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение. Изпълнява се указанието на закона за водите като определя представител на 
общината, така както е посочено в трите точки.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Колеги, зачитам Ви проекта за решение.  
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 в, ал. 1, т. 7 във връзка 
с чл. 198 б, т. 2 и чл. 198 е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите ,   Общинският съвет 

РЕШИ 
1.  Определя за представител на Община Попово на редовното заседание на 

17.04.2015 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград кмета на Общината – д-
р Людмил Веселинов, а при невъзможност на същия да участва определя Георги 
Георгиев – Председател на ОбС гр. Попово. 

2. Съгласува следната позиция на Община Попово по предложените решения: 
2.1.  Приема годишния Отчет за дейността на Асоциацията за 2014 г.; 
2.2.  Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2014 г.; 
2.3.  Приема бюджета на Асоциацията за 2015 г.; 
2.4.  Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и 
предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане с действащия 
В и К оператор „Водоснабдяване -Дунав‘‘ ЕООД, гр. Разград, по реда на чл.198п, 
ал. 1, предложение първо от Закона за водите; 
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2.5.  По точка Други: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да 
приема предложенията към същите за информация, а при необходимост да 
гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Попово. 

 
Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка.  
Веселин Несторов – общински съветник  
  На всички жители на община Попово е известно, че десетилетия вече ползват може 
би най-лошата вода в България и най-скъпата. Аз искам да знам следното: това ще 
продължава ли и до кога ще бъде, това първо и второ имам едно предложение по точка 2.5 
да отпадне абзаца, който малко ме притеснява. Значи този абзац „ да гласува както намери 
за добре и с оглед запазване интереса на Община Попово”. Да отпадне „както намери за 
добре и”. Според мен тези двамата, които ще гласуват на общото събрание, трябва да 
гласуват само „ с оглед запазване интереса на Община Попово”.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
  Аз съм задавал много по-конкретни въпроси. Сега няма да ги задам, защото съм 
получил отговори миналата година. Просто ме интересува за тази година какви количества 
вода сме ползвали от Система „Дунав” и какви от собствени водоизточници в цялата 
община. Може ли това, ако се окаже че болшинството от водата, която сме ползвали е от 
собствени водоизточници да окаже влияние по някакъв начин при това участие в това 
събрание като регулиране на цената на водата, която плащаме.  
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ 
  Уважаеми съветници, може би разговора трябва да бъде по-пространен по този 
въпрос, тъй като касае бъдещото водоснабдяване в хоризонт 25 години минимум на гр. 
Попово. Става въпрос за цена на водата и то само днешна цена на водата. Но конкретно сега 
ще отговарям на въпросите без да се впущам в странични обяснения. На въпроса на г-н 
Несторов. Първо нашата вода не е с най-лошото качество. По този въпрос мога да споря. 
Вървете си напълнете вода от Търговише и от Шумен да видите какво се казва лошо 
качество на водата, когато се замъти. Тъй като те пият от язовир вода без пречиствателна 
станция. Нашата вода отговаря на БДС. Истина е, че при аварии не се филтрира, не се 
подменят филтрите и хлорирането става да кажа по регламентиран, но не съвсем най-добрия 
способ.  
  Действително цената на водата е сбор от две цени – цената от пречистването на 
водата и цената на самата питейна вода, която по себестойност е еднаква за целия район. 
Ако някой беше запознат със  Закона за водите, с Мастър плана, който Вие гласувахте само 
преди една година, той беше около 1000 страници, който беше гледан от експертните съвети 
на област Разград и област Търговище, тъй като ние се намираме в система „Дунав „, която 
е с държавно участие и с представител на държавата областния управител на област 
Разград, а се намираме на територията на община Търговище и по ЗУТ го гледа и 
експертния съвет на област Търговище с мастър плана на Търговище, който включва 
градовете Търговище, Омуртаг и Антоново.  
  Защо цената е такава. Тя е по региони, ако отворите мастър плана и Закона за водите. 
Точно това сдружение определя районите. Това са Общините Опака, Попово, Лозница, 
Разград и Цар Калоян. Каквато е цената на водата в Цар Калоян и селата на Цар Калоян, 
такава е и цената на водата в Попово и селата в община Попово. Разлика в цената няма. 
Това е държавна политика. И ако трябва първия опозиционер да гласува против, това би 
трябвало да е кмета на общината, защото след инвестициите, които последните години 
направихме ние имаме загуби на вода под 40 % на територията на Попово, а това е 
лимитиращо за общата територия на целия град. Но все едно държавата следва своята 
политика. В продължение последните 3-4 правителства следват една и съща политика. И 
движения в тази област не се правят. Окрупняват се районите, колкото може по-големи и 
цената на водата е една и съща като се следва за запазване тази устойчивост на цената и 
нейното намаляване. Аз мисля, че трябва да се борим посредством представителите нашите 
в тази Асоциация за намаляване себестойността цената на водата, на нейната 
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производствена цена, а от там ще падне и цената за населението. Защото ние сме на 
критичния праг 4% над, който ако се вдигне с-но мастър плана и специалистите, които са 
проучвали тези въпроси има опасност на отказ от плащане вече на вода от населението. А 
ние сме на пределната граница на 3 процента и нещо. Себестойността на водата може да 
падне само по една линия – ако се правят инвестиции посредством средства държавни или 
европейски без това да оказва влияние върху амортизациите, тоест външни инвестиции и то 
на първо място да реновира основния водоизточник – система „Дунав”, която е изграждана 
навремето от Водоснабдяване Разград, Попово, Лозница, Търговище и Шумен. Първи са се 
отказали Шумен и Търговище. А системите, които работят са енергоемки и себестойността 
на един литър вода, колкото пада консумацията расте себестойността на 1 кубик добита 
вода. А с лека ръка от тази система не трябва да се отказваме, тъй като качеството на тази 
вода е най-добрата. Нашите водоизточници тук са или плитки, влияят се от 
метеорологичните условия или дълбоки, влияят се от сеизмиката. Всеки един дълбок 
сондаж не знаем кога може да излезе от строя. А изграждането на един дълбок сондаж става 
за година, година и половина. Без да имам предвид преписката и бюрокрацията, която 
следва преди това. Като няма гаранция след изграждането му водата дали ще бъде годна за 
пиене, тъй като зависи от какъв клас се изгражда. Например във Водица водата е минерална, 
но не става за постоянно пиене от населението, затова се наложи да изграждаме 
допълнително водоснабдяване от друг водоизточник, също дълбок сондаж. И тук на въпроса 
– независимо от къде каква вода консумираме цената е единна Вие разбрахте съгласно 
Закона за водите и съгласно политиката на Правителството. На всички Правителства в 
последните години. Даже и тази сбирка е под диктовката на Регионалното министерство. 
Стриктно се следва и се спазва тази политика. 1 182 000 кубика 12 месеца назад, считано от 
февруари месец е потреблението на територията на община Попово. От които от система 
Дунав 369 кубика, останалата вода е от местни водоизточници и от дълбок сондаж. Но 
колкото повече нараства потреблението, тъй като ние не сме големия потребител, големия 
потребител са Разград, толкова себестойността пада на кубик. Има едни константни разходи 
на тази система, които са огромни, които не се влияят от консумацията. Те са константни – 
всеки месец трябва да се дават за поддръжката им. А това, че можем да го консервираме и 
като ни трябва след един месец или една година да го ползваме аз мога да Ви дам пример с 
„Напоителни системи”, които ги консервираха. Къде са сега? Поливните полета на Ломци, 
Дриново, Славяново, Априлово, къде е питейната и водоснабдителна система Ломци от 
дълбокия сондаж с капацитет 90 литра в секунда? Полицията се занимава мисля още търсят 
къде са откраднатите тръби от системата. Така, че тези въпроси така на деня да ги решаваме 
мисля е неправилно, трябва да се гледа в бъдещето. Благодаря Ви за вниманието. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Уважаеми госпожи и  господа общински съветници, господин Председател, аз 
благодаря на инж. Николов. Трябва да Ви кажа, че съм оставил инж. Николов и 
председателя на ОбС да ходят на тези срещи. Тези срещи са по Закона и просто няма как да 
ги избегнем. И решенията, които там се взимат трябва предварително да се вземат от всеки 
ОбС. Няма да скрия, че има натиск от Областната управа в Търговище, Областния 
управител идва да ни агитира и на мен ми постави ребром въпроса, че е време ние да се 
прехвърлим към Асоциацията в Търговище. Лично аз не съм убеден и съм отказал. Ако Вие 
сметнете, че това трябва да го правим, да го правим, но ще бъде дърво с корени във въздуха. 
От едно място ползваме ние и Опака, а в друго членуваме като Асоциация. Вярно, че 
Търговище има проблем със създаване на такава водна Асоциация. Вярно е, че ние сме 
атрактивни с тези ремонти, които правихме по водопреносната мрежа. Но аз не вярвам на 
Търговище, утре като се смени областния управител, друг ще дойде, друга политика ще 
има. Пътя на водата да си го следваме от Разград в Попово и Опака и да си бъдем в тази 
Асоциация Разградска. Това е моето мнение, ако имате други предложения да знаете, че ще 
изникне и този въпрос и може би и политически ще се опитат на Вас като съветници да Ви 
влияят за избора в коя Асоциация да членуваме.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
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 Аз благодаря на г-н Николов за обстойния отговор. Какво ме притеснява в това, 
което той каза и това ме доведе до уточняващ въпрос. Логично е  това, което каза, че като 
пада консумацията се вдига себестойността, а от там се вдига и цената на водата. Както 
виждам и тенденцията от Годишния план за развитие както при нас, така и в Разград, така и 
в Лозница, а може  би и на други места населението намалява, населението като се 
съобразява със скъпата цена на водата прави собствени водоизточници с хидрофорни 
инсталации и се захранва, което значи, че консумацията ще продължи да пада. Което значи, 
че себестойността ще продължи да се вдига. Това, което каза г-н Николов и мен ме 
разтревожи е, че ние сме на критичния праг над 3 % и сме близо до 4 %. Какво ще стане, ако 
стигнем 4 % ? Защото аз мисля, че това се очаква да се случи. Тогава, той каза, че вече 
съществува риска от отказ от плащане. Просто трябва да го имаме пред вид и това като 
тенденция за напред.  

Колкото до това, което каза г-н Кмета никой не е упражнявал върху нас натиск 
политически. Аз мисля, че съветниците на ГЕРБ ще се съобразят с интересите на Общината.  
Лично моето мнение е, че аз съм съгласен с г-н Веселинов, не е необходимо да късаме с 
Разград, че да отиваме в Търговище и да става от трън, че на глог. Ако нещо трябва да 
правим, трябва да правим нещо самостоятелно, ако имаме сили да го направим, но не и да 
се прехвърляме и още повече да ползваме вода от едно място, а да ходим на Асоциация на 
друго място.  
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ 
 Господин Тодоров, Вие зададохте въпрос ако станем над критичния минимум. Първо 
това с местните водоизточници последните години има валежи, не са характерни, но трябва 
да Ви кажа, аз съм член на Басейновия съвет в Плевен вече шеста година. Във водното тяло 
на София, тъй като те вървят – най-бързо развиващата се община на територията на 
страната са. Там такива водоизточници се изграждат вече 10 години. Водното тяло на 
София така се нарича професионално подземния водоизточник, който е там е под критичния 
си минимум, при който може да съществува. Започват вече да развалят сондажи, тъй като 
водното тяло спира да действа. За нашия район също се ограничава даването на 
потребление от .........пласт и от плитки водоизточници. Тук не говорим за години, когато в 
Славяновския район водата прелива от кладенците в Славяново, говорим когато на 5 години 
пращаме водоноски в Иванча и в Берковски. За такива години екстремни се говори, тогава 
какво ще пие населението? Защото пет дена без ток може, но без вода не може. И когато 
разглеждаме водата като потребление трябва да я разглеждаме и като социална 
необходимост, като биологична необходимост за човека. Така че нашите усилия би 
следвало / аз не знам, кои тук са въздържали се, които гласуваха, надявам се не са ГЕРБ, 
защото това е държавна политика/ но би следвало да упълномощили представителя на 
общината да поставя на всяко заседание въпроса с поевтиняване себестойността на водата. 
А те могат да бъдат като се реновират водоизточниците система „Дунав”, като се ускори 
реконструкцията на главния потребител – община Разград, за да намалеят загубите там, за 
да може в целия регион да може цената на водата да падне. Благодаря.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Искам само да кажа, че явно Вие г-н Георгиев ще сте нашия представител на това 
събрание. Аз мисля, че тези данни ще бъдат изнесени, но те могат да бъдат казани и от Вас. 
Че Попово от 1 182 000 кубика 369 са само от система „Дунав”, че Попово си е обновило 
мрежата, че има под 40 % загуби имаме пречиствателна станция и, че в края на краищата 
това трябва да се има предвид в много отношения, след като чувам сега, че другите не са 
направили, поне част от тези неща.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Други въпроси има ли по тази докладна. Отделихме и доста време. Мисля, че всичко 
стана ясно.  
 Имаше направено едно предложение от г-н Несторов, което подлагам на гласуване. В т. 2.5 
от решението да отпаднат думите „както намери за добре и”.  
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 
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ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1 
 
 Предложението  се приема. 
 
Преминаваме към гласуване на решението: 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО : 
 

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

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА  
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. Марям Алиосман Мутиш     ЗА 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 
 24. Росица Денева Дончева    ЗА 
 25. Румен Стойчев Русев     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 -    1 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 594       
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На основание  чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 в, ал. 1, т. 7 във връзка 

с чл. 198 б, т. 2 и чл. 198 е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите ,   Общинският съвет 

РЕШИ 
1. Определя за представител на Община Попово на редовното заседание на 17.04.2015 
г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград кмета на Общината – д-р Людмил 
Веселинов, а при невъзможност на същия да участва определя Георги Георгиев – 
Председател на ОбС гр. Попово. 
2.Съгласува следната позиция на Община Попово по предложените решения: 

2.1 Приема годишния Отчет за дейността на Асоциацията за 2014 г.; 
2.2. Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2014 г.; 
2.3. Приема бюджета на Асоциацията за 2015 г.; 
2.4. Дава принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В 
и К услуги на потребителите срещу заплащане с действащия В и К оператор 
„Водоснабдяване -Дунав‘‘ ЕООД, гр. Разград, по реда на чл.198п, ал. 1, 
предложение първо от Закона за водите; 

2.5  По точка Други: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да 
приема предложенията към същите за информация, а при необходимост да 
гласува с оглед запазване интереса на Община Попово. 

 
Преминаваме към 18 точка от Дневния ред: 
18. Приемане на Общински план за действие на Община Попово в изпълнение на 
областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
за периода 2014-2020 г. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
Давам думата на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник  
  С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя предложението за 
решение.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Давам думата за становище на председателя на ПК ”Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта” 
Илиян Станчев – общински съветник 
  Нашата комисия не можа да се обедини около докладната и с два гласа ЗА и два 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Позволете ми да зачета проекта за решение: 
 

На основание  чл. 21 , ал.1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Раздел VІІ , т.3 
от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите / 2012-
2020 / и в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в 
Търговищка област ,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
   
            Общински съвет град Попово приема План за действие на Община Попово в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход   и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация  2014-2020 г. 
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 Имате думата за въпроси. Господин Несторов заповядайте. 
Веселин Несторов – общински съветник 
 Първия ми въпрос е – кои са тези други граждани, какво се има предвид и такива 
възвишени думи върховенство на закона, недискриминация аз всъщност считам, че ние сме 
дискриминирани от ромите, а не те от нас. И ако може да ми отговорите за другите 
граждани. Това е, благодаря. 
Катя Грибнева – общински съветник 
 Аз и в комисията, но така и не получих отговор, който ме задоволява. Какво е 
направено до сега за тази интеграция? Обясниха ми, че в училищата учат заедно българчета 
и роми, не мисля че това е нещо. Какво се прави в цялата област и какво ще ни помагат 
другите от областта някакъв опит ли ще придобиваме, какво ли. Явно наистина е нещо така 
гръмогласно, помпозно, а резултати има ли, не разбрах.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Аз искам да обърна внимание на основанията без да задавам въпроси. Интегриране 
на етническа група чрез подобряване на качеството на живот при спазване принципите на 
равнопоставеност, недискриминация и върховенство на закона.  Аз не мисля, че по някакъв 
начин ромите са ощетени и че по някакъв начин те не са допуснати до всички тези сфери, и 
че нещо ги ограничава. Аз мисля , че досега такова нещо няма. Аз не мисля какво можем 
още да правим. И по социологическо проучване в общината имаме само двама роми. Тях ли 
ще ги интегрираме. Заради тях ли е тази програма, защото другите не се считат за такива. 
Въпроса е дали ще ги интегрираме или ще им даваме по-големи право отколкото на нас. 
Ако това е така, аз не съм съгласен.  
Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово  
 На въпросите на г-н Несторов и г-н Тодоров ще отговоря аз, а на г-жа Грибнева 
екипа, който е подготвил Плана, който е предоставен на Вашето внимание за интеграция на 
ромите. 
 Говорим за План, който е написан въз основа на Национална стратегия, която ние в 
община Попово не сме я писали. Националната стратегия за интеграция на ромите е 
подготвена и гласувана 2012 година. На база Националната стратегия се подготвя областна 
стратегия. И на база областната ние въз основа на законова рамка, където г-н Тодоров 
прочете основанията към нея трябва да подготвим План, който да предоставим на Вашето 
внимание и този План трябва да бъде гласуван с решение на ОбС. Значи това не е идея на 
Община Попово и на администрацията на община Попово.  
 Така, другите, които са записани като наименования в самата Национална стратегия 
са хората, които са в трайна трудно социално битово положение. Или бедните. Не е 
задължително да бъдат от ромски произход. Ивета Кънева ще ви цитира по-точно .  
 Искам да наблегна и на това, че 2011 г. имаше преброяване и статистиката показа, че 
в Община Попово самоопределилите се като роми са 959 човека. Мога да ви кажа и в кои 
села – В Попово има 35 човека от ромски произход, в Априлово – 222, В Баба Тонка – 59, 
Водица – 44, Гагово – 144, в Звезда -1 , в Кардам – 281, в Ковачевец – 134, в Конак – 2, в 
Ломци – 13, в Светлен – 12, Садина – 1, в Цар Асен – 1.  
Ивета Кънева – общинска администрация 
 Първо бих искала да цитирам Националната стратегия на РБългария за интегриране 
на ромите 2012-2020 г. Тя е приета с решение № 1 от 05.01.2012 год. под МС, който решава 
и одобрява проекта за Национална стратегия на РБългария, приема план за действие за 
изпълнение на Националната стратегия, предлага на НС да разгледа и приеме проекта за 
Национална стратегия и министър председател Б. Борисов е подписал. 

Националната стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
следвайки рамките на ЕС за национални ромски стратегии и настоящи документи използва 
името роми като обобщаващо както за българските граждани, които се самоопределят като 
роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като 
такива независимо от начина на тяхното самоопределяне.  
Адалет Исмаилова – общинска администрация  
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 В приложенията, които са към общинския план за действие казахме ние изпълняваме 
Национална стратегия, нищо не сме си измислили кой знае какво. Имаме приоритет 
образование, заетост, жилищни условия, безработица, и т. н. което е дадено в различни 
приложения. От 2012 се работи по тези Планове, затова те остават почти непроменени и са 
реални дейности, които могат и се изпълняват казвам отново. Не знам защо г-жа Грибнева 
не е останала доволна от това, че в училищата се работи с малцилствените групи. Аз казах и 
цитирах основно училище „Климент Охридски” където има разработени осем програми за 
работа с такива деца. И са включени 123 деца. Това го казах и на комисията, те са 
отличници. В останалите училища просто казват, че няма такава необходимост, но като 
приоритет, като цел това остава, защото като план ние казахме че е за 2014-2020 година. 
Най добре е, че се работи с децата, започва се от детските градини, започва се от училищата, 
така най-добър резултат мисля бихме постигнали от останалите приоритетни цели и области 
– здравеопазване, безработица, жилищни условия. Мога да кажа, че в Бюро по труда за този 
период 2012-2014 предходния има назначени 2 трудови медиатори, които са точно с цел 
работа с ромската общност , за да могат да бъдат стимулирани за търсене на работа,  за да 
им бъде намирана работа и съответно да придобиват трудови навици. В приоритет 
здравеопазване повечето неща, които се изискват и които са заложени, освен участието на 
Община Попово голяма част от всичките неща трябва да бъдат изпълнени от личните 
лекари за да могат да бъдат обхванати ранна бременност, раждания, знаете това е проблем 
национален не само наш.  
 За образованието мисля, че бях най-обстойна като майка на две деца, които са в 
такива смесени паралелки, защото за мен децата са деца, независимо от това какви са като 
етнос или как изглеждат и кой как ги определя. Включени са във всички извънкласни и 
класни занимания  В село Ломци също има разработени програми за овладяване на 
Българския език като във всяка една учебна година от 2012 до сега обхващат по 30 ученика. 
В градините когато се налага там подхождат включване на един час допълнително за 
изучаване на български език по техните програми.  
Емел Расимова – зам.кмет на Община Попово 
 Уважаеми общински съветници, беше ви раздаден диск със докладната записка и 
самия План за действие на Община Попово. Там Вие виждате, че община Попово е на 4-то 
място след Търговище, Омуртаг и Антоново според числеността на ромите. Значи само в 
община Опака няма роми. Аз искам да кажа на г-н Тодоров, това е Национална, а не местна 
политика г-н Тодоров за работа с ромите. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Мисля, че изчерпахме достатъчно въпроса.  
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 
 

ЗА    -  14 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    8 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 595       
 

На основание  чл. 21 , ал.1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Раздел VІІ , т.3 
от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите / 2012-
2020 / и в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в 
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Търговищка област ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
            Общински съвет град Попово приема План за действие на Община Попово в 
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
ромски произход   и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна 
на ромите ситуация  2014-2020 г. 
 
Преминаваме към 19 точка от Дневния ред.  
19. Приемане на Решение от ОбС град Попово за промяна в структурата и 
наименованието на Звено „Дом за възрастни с умствена изостаналост и Защитени 
жилища” с. Медовина. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
  Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Зачитам Ви проекта за решение: 
 

На основание  чл. 17, ал. 1,т. 7 и чл. 21,ал. 1,т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , както и 
Решение № 532 по Протокол № 40 от 27.11.2014г на ОбС град Попово и Заповед № 
РД01- 504/ 10.03.2015г. на Изпълнителния Директор на АСП, Общинският съвет 

РЕШИ 
1.Допълва структурата на Звено”Дом за възрастни с умствена изостаналост и Защитени 
жилища „ в с.Медовина с Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост . 
2. Променя наименованието на Звено” Дом за възрастни с умствена изостаналост и 
Защитени жилища „ в с.Медовина от Звено” Дом за възрастни с умствена изостаналост и 
Защитени жилища „ на Звено” ”Социални услуги за възрастни с умствена изостаналост”, 
включващо : 
2.1. Дом за възрастни с умствена изостаналост с капацитет 50  потребители на социални 
услуги. 
2.2. Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост – 2бр , с общ капацитет 18 
потребители на социални услуги 
2.3. Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с 
капацитет 12 потребители на социални услуги. 
 
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.  
 
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 
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РЕШЕНИЕ № 596       
 

На основание  чл. 17, ал. 1,т. 7 и чл. 21,ал. 1,т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , както и 
Решение № 532 по Протокол № 40 от 27.11.2014г на ОбС град Попово и Заповед № 
РД01- 504/ 10.03.2015г. на Изпълнителния Директор на АСП, Общинският съвет 

РЕШИ 
1.Допълва структурата на Звено”Дом за възрастни с умствена изостаналост и Защитени 
жилища „ в с.Медовина с Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост . 
2. Променя наименованието на Звено” Дом за възрастни с умствена изостаналост и 
Защитени жилища „ в с.Медовина от Звено” Дом за възрастни с умствена изостаналост и 
Защитени жилища „ на Звено” ”Социални услуги за възрастни с умствена изостаналост”, 
включващо : 
2.1. Дом за възрастни с умствена изостаналост с капацитет 50  потребители на социални 
услуги. 
2.2. Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост – 2бр , с общ капацитет 18 
потребители на социални услуги 
2.3. Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с 
капацитет 12 потребители на социални услуги. 
 
Преминаваме към точка 20 от Дневния ред. 
20. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2015 година. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта” 
Илиян Станчев – общински съветник  
  С четири гласа ЗА единодушно подкрепяме докладната записка.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Зачитам Ви проекта за решение: 
 

На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 
21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово за 
2015 година. 
 
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.  
 
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 
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РЕШЕНИЕ № 597       
 

На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 
21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово за 
2015 година. 
 
Преминаваме към точка 21 от Дневния ред. 
21. Приемане годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово 
за 2014 година. 
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС 

По тази точка становища няма. Зачитам Ви проекта за решение: 
 

На основание  чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  
 Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на 
Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2014  година.  
 
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.  
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 

ЗА    -  14 
ПРОТИВ   -    4 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    6 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 598       
 

На основание  чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  
 Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на 
Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2014  година.  
 
Преминаваме към т. 22 от Дневния ред 
22. Участие на община Попово във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност 
към НСОРБ. 



 57 
 
 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 
данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
  Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната записка 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
  Нашата комисия с три гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗЪРЖАЛ се подкрепя 
проекта за решение.  
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Зачитам Ви проекта за решение: 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.31, 
ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска 
солидарност”, приет с Решение № 2 от Протокол №35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие за участие на община Попово във Фонд „Общинска солидарност” - целева 
дейност към НСОРБ. 
2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски: 

2.1. встъпителна вноска в размер на 1000 (хиляда) лева; 
2.2. годишна вноска за 2015 г. в размер на 300 (триста) лева; 

3. Определя инж. Милена Божанова- зам. Кмет на община Попово  за представител на 
общината в Общото събрание на Фонда, а при невъзможност да упражнява функциите си по 
тази точка да бъде заместван от Георги Пенчев- главен експерт в дирекция "Финансово-
стопански дейности и управление на собствеността". 
4. Възлага на Кмета на общината да: 

4.1. Внесе определените с т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно 
Правилника за устройството и дейността му; 
4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при 
възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и 
дейността му. 
4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно 
финансово подпомагане по т.4.2. 
4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в 
определените в Правилника срокове. 

 
Приложение №1, неразделна част от докладната записка е Правилник за 

устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет от УС на НСОРБ. 
 
Имате думата за въпроси по докладната. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване 

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

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

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

 

ЗА    -  23 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 599       
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.31, 
ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска 
солидарност”, приет с Решение № 2 от Протокол №35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие за участие на община Попово във Фонд „Общинска солидарност” - целева 
дейност към НСОРБ. 
2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски: 

2.3. встъпителна вноска в размер на 1000 (хиляда) лева; 
2.4. годишна вноска за 2015 г. в размер на 300 (триста) лева; 

3. Определя инж. Милена Божанова- зам. Кмет на община Попово  за представител на 
общината в Общото събрание на Фонда, а при невъзможност да упражнява функциите си по 
тази точка да бъде заместван от Георги Пенчев- главен експерт в дирекция "Финансово-
стопански дейности и управление на собствеността". 
4. Възлага на Кмета на общината да: 
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4.5. Внесе определените с т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно 
Правилника за устройството и дейността му; 
4.6. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при 
възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и 
дейността му. 
4.7. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно 
финансово подпомагане по т.4.2. 
4.8. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в 
определените в Правилника срокове. 

 
Приложение №1, неразделна част от докладната записка е Правилник за 

устройството и дейността на фонд „Общинска солидарност”, приет от УС на НСОРБ. 
 
Господин Несторов, желаете ли обосновка на отрицателен вот? Заповядайте. 

Бойко Атанасов – общински съветник 
 Ще си позволя аз да обясня. Доколкото съм запознат от новините стана ясно, че една 
седмица обилен снеговалеж в Родопите коства на държавата 9 милиона. Аз недоумявам за 
какъв популизъм става въпрос след като годишната вноска на общината е 300 лева. Бихте ли 
ми казали българските общини колко години трябва да събират тази вноска за да се справят с 
едно форсмажорно обстоятелство – едноседмичен снеговалеж в Родопите?  
Георги Георгиев  – на ОбС Попово 

Аз не бих си позволил да отговоря, въпреки, че логиката с която решихме, че можем да 
участваме и предложихме тук на вниманието е, че не говорим за окончателен вариант на 
пълно покриване на тази сума, а  говорим за възникване на належащи екстремни нужди от 
средства. Тези средства могат веднага да бъдат отпуснати само с управителния съвет на този 
фонд, докато другия ред през Министерски съвет и Народно събрание е много бавен. Аз 
пожелавам като гражданин на община Попово да не ни се налага да ги ползваме. Но все пак 
това е една солидарност 265 общини по 1000 лева встъпителна вноска плюс 300 лева за тази 
година все пак ще се съберат някъде към половин милион, които могат да свършат на някого 
работа. Това е логиката. Понеже присъствах на общото събрание на общините и предавам 
логиката от общото събрание. 

 
Преминаваме към точка 23 от Дневния ред 
23. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
Давам думата на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” 
Д-р Ганка Колева – общински съветник  
 Уважаеми колеги, до 24 март в Общинска администрация са постъпили 56 молби за 
отпускане на еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията прави следното 
предложение: 
 
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 
 

1. Кадрие Исуфова Янова    - 150 лева 
2. Радостина Веселинова Христова  - 100 лева 
3. Добринка Михайлова Димова   - 150 лева 
4. Юлиян Северинов Алдинов   - 100 лева 
5. Ангел Иванов Цуцуманов   . 100 лева 
6. Георги Петков Георгиев    - 150 лева 
7. Иванка Белчева Илиева    - 200 лева 
8. Георги Ангелов Иванов     - 150 лева 
9. Салие Абилова Ибрямова   - 150 лева 
10. Ахмед Сабриев Ахмевод    - 100 лева 
11. Йозджан Алиев Мехмедов   - 100 лева 
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12. Ивайло Павелов Иванов    - 100 лева 
13. Стилияна Иванова Русева   - 100 лева 
14. Цоньо Добрев Цонев    -  80 лева 
15. Ася Красимирова Михайлова   - 100 лева 
16. Красимир Иванов Костадинов    -  50 лева 
17. Джефер Адилов Джеферов   - 100 лева 
18. Анелия Асенова Алдинова   - 100 лева 
19. Юнал Мустафов Хасанов    - 100 лева 
20. Хасан Вейселов Хасанов    - 100 лева 
21. Шенгюл Халиелова Фейзулова   - 100 лева 
22. Исмаил Тиров Мустафов    - 100 лева 
23. Омар Рифат Айше     - 100 лева 
24. Светослав Алдинов Бончев   -  80 лева 
25. Мехмедали Ваилов Амишев   - 100 лева 
26. Вероника Танева Ангелова   - 250 лева 
27. Юлияна Станиславова Парлар   -  50 лева 

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

1. Анита Александрова Тотова 
2. Диана Петрова Георгиева 
3. Мара Кирилова Андреева 
4. Мария Йорданова Миланова 
5. Румяна Зоринова Костова 
6. Мирослав Илиев Маринов 
7. Йовка Костова Георгиева 
8. Белчин Маргаритов Асенов 
9. Станка Иванова Петрова 
10. Валя Недкова Христова 
11. Ганка Атанасова Пенева 
12. Лиляна Янкова Георгиева 
13. Ашим Ашаров Ашимов 
14. Спаска Димитрова Ганева 
15. Атанас Михайлов Радев 
16. Ахмед Мехмедов Мехмедов 
17. Стефа Николаев Стефанов 
18. Шукри Арифов Шерифов 
19. Никола Велинов Киров 
20. Ибрям Юсеинов Мехмедов 
21. Шафие Османова Хасанова  
22. Александър Асенов Гулев 
23. Ахмед Ахмедов Асенов 
24. Ангелина Люцканова Иванова 
25. Алекси Митков Якимов 
26. Тодор Николов Колев 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

1. Здравко Великов Николов 
2. Иван Методиев Николов 
3. Роза Иванова Недялкова 

 
Сумата, която предлагаме за разпределяне днес е 3060 лева. 
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Георги Георгиев  – на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам Ви проекта за решение:  

 
На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна 
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, отпуска 
еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани. 
 

Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. 
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 № 600        
 

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: 
 

28. Кадрие Исуфова Янова    - 150 лева 
29. Радостина Веселинова Христова  - 100 лева 
30. Добринка Михайлова Димова   - 150 лева 
31. Юлиян Северинов Алдинов   - 100 лева 
32. Ангел Иванов Цуцуманов   - 100 лева 
33. Георги Петков Георгиев    - 150 лева 
34. Иванка Белчева Илиева    - 200 лева 
35. Георги Ангелов Иванов     - 150 лева 
36. Салие Абилова Ибрямова   - 150 лева 
37. Ахмед Сабриев Ахмевод    - 100 лева 
38. Йозджан Алиев Мехмедов   - 100 лева 
39. Ивайло Павелов Иванов    - 100 лева 
40. Стилияна Иванова Русева   - 100 лева 
41. Цоньо Добрев Цонев    -  80 лева 
42. Ася Красимирова Михайлова   - 100 лева 
43. Красимир Иванов Костадинов    -  50 лева 
44. Джефер Адилов Джеферов   - 100 лева 
45. Анелия Асенова Алдинова   - 100 лева 
46. Юнал Мустафов Хасанов    - 100 лева 
47. Хасан Вейселов Хасанов    - 100 лева 
48. Шенгюл Халиелова Фейзулова   - 100 лева 
49. Исмаил Тиров Мустафов    - 100 лева 
50. Омар Рифат Айше     - 100 лева 
51. Светослав Алдинов Бончев   -  80 лева 
52. Мехмедали Ваилов Амишев   - 100 лева 
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53. Вероника Танева Ангелова   - 250 лева 
54. Юлияна Станиславова Парлар   -  50 лева 

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

27. Анита Александрова Тотова 
28. Диана Петрова Георгиева 
29. Мара Кирилова Андреева 
30. Мария Йорданова Миланова 
31. Румяна Зоринова Костова 
32. Мирослав Илиев Маринов 
33. Йовка Костова Георгиева 
34. Белчин Маргаритов Асенов 
35. Станка Иванова Петрова 
36. Валя Недкова Христова 
37. Ганка Атанасова Пенева 
38. Лиляна Янкова Георгиева 
39. Ашим Ашаров Ашимов 
40. Спаска Димитрова Ганева 
41. Атанас Михайлов Радев 
42. Ахмед Мехмедов Мехмедов 
43. Стефа Николаев Стефанов 
44. Шукри Арифов Шерифов 
45. Никола Велинов Киров 
46. Ибрям Юсеинов Мехмедов 
47. Шафие Османова Хасанова  
48. Александър Асенов Гулев 
49. Ахмед Ахмедов Асенов 
50. Ангелина Люцканова Иванова 
51. Алекси Митков Якимов 
52. Тодор Николов Колев 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

4. Здравко Великов Николов 
5. Иван Методиев Николов 
6. Роза Иванова Недялкова 

 
 
Преминаваме към двадесет и четвърта точка от Дневния ред 
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 
Предлагам да гласуваме новата колежка Радиана Георгиева да замести Мая 

Димитрова в ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” 
Гласуваме ЗА : 

ЗА    -  21 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1 
 
 Предложението се приема. 

 
 Давам думата на Марям Мутиш. Заповядайте господин Мутиш. 
Марям Мутиш – общински съветник 
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 Уважаеми господин Председател, уважаеми заместник председатели, уважаеми 
господин Кмете, заместник кметове, дами и господа общински съветници, 
Изпълнявайки своя морален ангажимент към групата на ПП ГЕРБ и предвид предстоящите 
ми чести отсъствия от страната от личен характер, които биха препятствали и моята работа 
в заседанията на ОбС аз предсрочно прекратявам своя мандат като общински съветник днес. 
Това беше последната ми сесия с Вас.  

Разбира се преди да сторя това в кратко експозе бих искал да споделя пред Вас някои 
свои виждания и пожелания касаещи обществено политическите нагласи и живота в община 
Попово.  

Преди 15 години, когато аз дойдох и заживях в Попово бях впечатлен е слабо да се 
каже, бях поразен от изключително високото ниво на духовността на хората тук и затова 
приех с охота да живея сред Вас и да работя сред Вас. Подчертавам и до ден днешен тази 
витална духовност продължава да ме поразява с всеки изминал ден и бих пожелал и се 
надявам, че тя ще се запази за още много дълъг период от време.  

Предвид това, че Вие сте общински съветници и представлявате манацията на 
интелектуалния творчески потенциал на хората живеещи на територията на Община Попово 
бих искал Вие да не се превръщате в заложници на Вашите политически партии, а да бъдете 
проводници на техните политики проведени разбира се на разбираем за народа език, с което 
да спечелите умовете и сърцата им.  

Отделно бих искал да подчертая, че нещата които се случват в партийните централи 
украсени с партийни идеологени и натруфени с изборна фразеология не винаги са понятни, 
съответно приемливи и приложими в конкретните условия на общини дори от ранга на 
Попово.  

Аз ще искам да си припомните едно мое изречение в моето защитно слово преди три 
години, когато напусках групата на ГЕРБ, че липсата на коалиционно мислене, ще изиграе 
лоша шега. След като изпита гнева на народа и народното недоволство на своя гръб ПП 
ГЕРБ и прави чест, че напоследък ежедневно прелиствайки азбучните истини на 
коалиционното мислене показва така забележителен ръст и помъдряване, което е факт. 
Говоря Ви като Ваш искрен симпатизант. Отделно от това разбира се Вашата дейност за в 
бъдеше аз така виждам като общински съветници би трябвало да гравитира по 
равновестната точка на обществено политическия консенсус, който да доведе след себе си 
обществено политически просперитет тук в Общината.  

От това високо място бих искал да изложа пред Вас и да изкажа огромната си 
благодарност първо на членовете, на привържениците, и разбира се на ръководството на ПП 
ГЕРБ в Общината и лично на д-р Иван Димитров, който ме покани в листата, на моите 
приятели от РЗС, които ме подкрепиха в труден за мен момент и проявиха нужното 
разбиране, на всички Вас, с които имах възможността да работя през тези три години и 
половина. Искам да пожелая на Вас и Вашите семейства преди всичко здраве, много радост 
и щастие и разбира се на нашия целокупен български народ мир и благоденствие. 

Що се отнася до мен самия аз искам да Ви уверя, че всичко онова казано от мен, 
приемете го като истинския глас на будната гражданска съвест в Община Попово в 
наличието на която не бива да се съмнявате.  

Бидейки общински съветник за себе си мога да кажа, че работих и гласувах по 
съвест. Така, че от тук насетне моите благопожелания касаещи Вас и целия ОбС са бих 
казал за едно непрестанно движение нагоре. И разбира се увеличаване бих казал 
просперитета, стандарта на народонаселението приело да остане тук и да живее тук. Искам 
да благодаря за Вашето внимание, но преди това ще ми позволите, бих приканил всички 
Вас, разбира се ако приемете бих искал една снимка обща на фона на родния трибагреник и 
на фона на Европейския флаг заедно с човека, който бъдете сигурни тази снимка ще е за 
историята, човека който трябва да му отдадем дължимото, независимо от нашите 
политически пристрастия, който вече е записал името си със златни букви в историята на 
Попово, кмета на Общината д-р Веселинов. Така че, ако приемете моето предложение, аз 
призовавам кмета и председателя на съвета да изпълнят това мое скромно желание. 
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Благодаря Ви още веднъж. 
Георги Георгиев  – на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Мутиш за казаните думи.  
 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и петото 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 / 


