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ПРОТОКОЛ    № 47 
 

 
 
Днес 28.05.2015 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ЧЕТИРИДЕСЕТ и СЕДМОТО 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 СЕДМОТО  заседание на ОбС Попово. 
Писмени уведомления за отсъствие от заседанието не са постъпили от общинските 

съветници Ганка Колева и Иван Райков.. 
На заседанието присъстват зам. областния управител г-н Стефан Иванов, кмета на 

общината д-р Людмил Веселинов,  зам. кмета Трифон Трифонов, служители от общинската 
администрация. 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  19  
точки. 
 

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред: 
 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 
година. 
 
2. Увеличаване на числеността и промяна на план-сметката на Общинско 
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 
 
3. Разкриване на Звено „Приют за безстопанствени животни”, дейности и мероприятия 
към Общинска администрация гр. Попово. 
 
4. Предложение за предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска 
собственост – язовир „Берковски”. 
 
5. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 
търг. 
 



 

  
 

6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2015 г 
 
7. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост  
и отдаване под аренда на общинска земеделска земя. 
 
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 
имоти частна общинска собственост, чрез публичен търг. 
 
9. Прекратяване на съсобственост между община Попово и „Роса” АД гр. Попово в 
УПИ ХХ и УПИ ХХІІ от кв. 4 по регулационни план на гр. Попово чрез изкупуване 
частта на Общината. 
 
10. Прекратяване на съсобственост между община Попово и “Андрина” ООД с. 
Бракница в УПИ V, кад. № 75 и УПИ VІ, кад. № от кв. по регулационния план на с. 
Бракница, чрез изкупуване частта на Общината.  
 
11. Приемане на решение за изменение на решение № 570 на Общински съвет Попово 
по Протокол № 44 от 26.02.2015 година.  
 
12. Приемане на решение за изменение на Решение № 418 на Общински съвет Попово 
по Протокол № 33 от 24.04.2014 година. 
 
13. Приемане на решение за преминаването на действащия Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи с увреждания с адрес: гр. Попово, кв. Надежда бл. 113, 
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 година. 
 
14. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 
събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище” АД. 
 
15. Освобождаване от длъжност и отговорност на управителя на „МБАЛ – ПОПОВО‘‘ 
ЕООД и избор на временно изпълняващ длъжността „Управител‘‘ на дружеството. 
 
16. Правилник за именение и допълнение на Правилника за отпускане на еднократна 
финансова помощ на жители на Община Попово. 
 
17. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”. 
 
18. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

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

 
Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -  26 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 
 



 

  
 

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 
година. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Румен Русев – общински съветник 
 ПК проведе своето заседание на 26 май и с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
предлага предложението да стане решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 Нашата ПК проведе своето заседание вчера от 16 часа в пълен състав и в 
присъствието на представители на общинската администрация. След обсъждане на 
материалите с три гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя 
предложението за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Нашата комисия вчера успя да се събере в състав от трима съветника. Присъстваха и 
представители на общинска администрация. След като се запознахме с предложената ни 
докладна записка и с допълненията към нея, с които допълнително ще бъдем запознати 
комисията с три гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия с двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и двама ЗА, не можа да вземе 
окончателно становище дали проекта за решение следва да стане решение. Но въпреки това 
смятам, че като се направи справка със Закона за публичните финанси се вижда, че 
действително може да бъдат извършени промени на общинския бюджет през бюджетната 
година в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет. Като 
промените на общинския бюджет извън чл. 56 ал. 2 се одобряват от ОбС и не на последно 
място ОбС може да одобрява компенсирани промени между показатели на 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.  
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 в пълен състав. Присъстваха и представители 
на общинска администрация. След подробно обсъждане на докладната с три гласа 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и два гласа ЗА не подкрепяме докладната. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, преди да продължим нататък давам думата на вносителя, тъй като има 
внесени в последния момент някои корекции касаещи самото решение. Така, че за 
уточнение давам думата на г-н Маринов. 
Мариан Маринов – Директор на дирекция ФСДУС 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с предоставената Ви 
докладна записка се налага да направим едно допълнение, а именно да се създаде една нова 



 

  
 

точка 16, а 16 точка да стане 17. Това се отнася до изпълнението на обществена поръчка 
основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, където в Инвестиционната програма 
първоначално са дадени определени отсечки – на всички Ви е предоставено това в табличен 
вид. Обществената поръчка е изпълнена, като основание на изпълнението е било 
асфалтиране на квадратен метър. А Вие сте гласували определени отсечки, които 
първоначално са дадени в тая си стойност, но в последствие при изпълнението е настъпила 
някаква корекция. Затова за да можем да приключим успешно договора се налага да се 
прегласуват и се променят стойностите на съответните отсечки, което е предоставено в 
табличен вид. Едната табличка е стойност на Инвестиционна програма 2015 първоначално 
както е гласувано, а другата е „СТАВА”, това което е необходимо да изпълним и да 
приключим изпълнението, като долу стойността на договора за обществената поръчка е 
един и същ – 564 644.00 лева. Ако има нещо неясно, като допълнение можем да Ви 
отговорим на Вашите запитвания.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, правя уточнение – т. 16 към момента става точка 17. А точка 16 има следния 
вид: Изменят се в Инвестиционната програма следните позиции, посочени по-долу в 
табличен вид.  Имате данните в табличен вид и няма да ги чета, но това представлява т. 16.  
 Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение: 

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

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

РЕШИ 
 
 1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-08 „Приходи от 
лихви по текущи банкови сметки” с 1 000 лв.; 
 2. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-09 „Приходи от 
лихви по срочни депозити” с 2 000 лв.; 
 3. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §36-12 „Получени 
други застрахователни обезщетения” с 2 340 лв.; 
 4. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §36-19 „Други 
неданъчни приходи” с 10 000 лв.; 
 5. Намаляват се средствата за дейност 282 „Отбранително-мобилизационна 
подготовка, поддържане на запаси и мощности”, §10-20 „Разходи за външни услуги” с                  
2 880 лв.; 
 6. Намаляват се средствата за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа”, §10-30 Текущ ремонт с 15 938 лв.; 
 7. Увеличават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация”, §42-14 
„Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” със 1 400 лв., като средствата се 
предоставят на ветераните от войните на територията на община Попово; 
 8. Увеличават се средствата за дейност 759 „Други дейности по културата” с 2 500 
лв., в т.ч. §10-15 „Материали” с 1 850 лв. и §10-20 Разходи за външни услуги – 650 лв.; 
 9. Добавят се средства за дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” с 14 000 
лв., в т.ч.: §01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” – 10 670 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 
1 120 лв., § 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” – 510 лв., §05-80 „Вноски 
за допълнително задължително осигуряване от работодатели” – 300 лв. §10-15 „Материали” 
– 1 000 лв., §10-16 „Вода, горива и ел. енергия” – 200 лв. и §10-20 Разходи за външни услуги 
– 200 лв.; 



 

  
 

 10. Увеличават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация”, в частта за 
дофинансиране, § §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 
правоотношения” 1 500 лв. 
 11. Увеличават се средствата за дейност 623 „Чистота” с 1 332 лв., в т. ч.: 
 - §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 
правоотношения” – 1 200 лв.; 
 - §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 64 лв.; 
 - §05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 43 лв.;  
 - §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 25 
лв.; 
 12. Увеличават се средствата за дейност 898 „Други дейности по икономиката”, § 
§02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения” 
с 2 500 лв. 
 13. Увеличават се средствата за дейност 622 „Озеленяване” с 6 546 лв., в т.ч.:  
 - §01-01 „Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения” – 9 680 лв.; 
 - §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 
правоотношения” – - 2 695 лв.; 
 - §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 918 лв.; 
 - §05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 380 лв.;  
 - §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 203 
лв.; 
 - §10-15 „Материали” – -300 лв.;  
 - §10-16 „Вода, горива и ел. енергия” – -1 800 лв.; 
 - §10-20 „Разходи за външни услуги” – 160 лв.; 
 14. Включва се в Инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности 
на § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 282 
„Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” - 
„Климатик за Лада Нива 4х4” със сумата 2 880 лв.; 
 15. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 525 „Клубове на 
пенсионера, инвалида и др.” - „Климатик за Пенсионерски клуб №2 гр. Попово” със сумата 
1 500 лв. 

16. Изменят се в Инвестиционната програма следните позиции посочени по-долу в 
табличен вид. 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА 

ОБЕКТИТЕ 

СТОЙНОСТ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННА 

ПРОГРАМА  ЗА 2015 
ГОДИНА 

СТАВА 

1 

Основен ремонт на път TGV 3144 /ІІІ-

4009,Д.Кабда-Априлово/ Марчино от км.1+200 

до км.2+000 146000,00 162754,00 

2 

Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV1137, 

Водица-Цар Асен/ Водица-Осиково   от 

км.1+050 до км 1+750 125000,00 97840,00 

3 

Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ-202 Опака-

Попово / Гагово-Паламарца  / TGV 1121 / от 

км.2+590 до км.3+400 109644,00 141611,00 

4 

Основен ремонт на път TGV-3145 / ІІІ -204 

Ломци-Попово / м.Маринкалъка  от  км.0+000 

до 0+880 - окопи и банкети 10000,00 13942,00 



 

  
 

5 

Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV1137, 

Водица-Цар Асен/ Водица-Осиково от км.4+600 

до км.6+000 - окопи и банкети 22000,00 18228,00 

6 

Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ-202 Опака-

Попово / Гагово-Паламарца / TGV 1121 /от 

км.0+000 до км.0+650 120000,00 111786,00 

7 

Основен ремонт на път TGV 1139/ІІ-51, Водица-

Попово/ Ковачевец от км.0+000 до км.2+200 - 

окопи и банкети 32000,00 18483,00 

  564644,00 564644,00 

 
17. 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, Кмета си изпълнява обещанията и на всяка сесия внася 
Актуализиране на бюджет. Този път не виждам да има приходи, но пък се налага заради 
приюта за безстопанствени животни, който трябва да направим. Така поне разбирам, че това 
е в основата на тази докладна, което няма нищо лошо и което сигурно е наложително. Но 
покрай този приют като гледам са вкарани още много неща. И крайно време е да ги 
разделяме нещата и да ги гласуваме поотделно. Този апел го отправяме не само ние, а също 
така и други колеги изказаха такова мнение. Защото се получава малко объркано всичко 
това. Даже Вие се объркахте като четохте текста г-н Председател като казахте, че 
„извънредни трудови правоотношения”, а то е „извън трудови правоотношения” и няма 
нищо общо с трудови правоотношения. Това е от твърде обемистия материал и аз не ви се 
сърдя за това, че  е така, но просто го зачетохте съвсем погрешно. Мен ме интересува струва 
ли си да отделим средства нищо, че са делегирани от държавата за отбранително 
мобилизационна подготовка и поддържане на запаси да купим климатик. Въпроса ми е кога 
е купена тая „лада”, защо не е купена с климатик ако се налага, кой я кара тази „лада” и 
толкова ли е необходимо да се отделят тези средства от отбранително мобилизационна 
подготовка и да отидат наистина там където е необходимо? Прозират също предизборни 
такива мероприятия в цялата тази докладна. Мисля, че не трябва да се спирам по отделно на 
всяка една точка. Общо взето този основен ремонт и тази точка, която влезе в последния 
момент кажете ми как да осмислим нещата и как ей така да ги гласуваме след като сега ни е 
предложена. Аз мисля, че тя трябваше да бъде предложена и за гласуване за да влезе в 
решението, защото нея я нямаше при гласуването на дневния ред.  
Георги Георгиев -  председател на ОбС Попово 

Други въпроси?  
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Уважаеми дами и господа, действително спазването на законовата уредба е 
изключително важно за една изрядна община каквато е Община Попово. Вниманието към 
безстопанствените животни е актуален проблем не само за нашата община, но и за всички 
общини в България и има глобален характер. Като специалист в съответната област го 
приветствам изцяло, но съм длъжен да подкрепя изказването на колегата и да вметна едно 
предложение към т. 15 – климатик за пенсионерски клуб № 2. Не са ли дискриминирани 
останалите пенсионерски клубове, и не е ли редно да се направи една обществена поръчка 
за климатизиране на всички пенсионерски клубове в общината. Ако това не може да се 
случи, поне по един вентилатор за останалите пенсионерски клубове. Към настояща дата и 
настоящата година и свързаните с тази година ангажименти мисля, че е изключително 
подходящо да се климатизират абсолютно всички пенсионерски клубове в общината. В 



 

  
 

противен случай с друга дата и в друга година няма да има същия ефект. Още повече, че 
може би ще се превърна малко в синоптик, но може би предстои най-топлото лято за всички 
времена. Така или иначе се обърнете с нужното внимание към това предложение. Благодаря. 
Катя Грибнева – общински съветник 
 Господин Председател, господин Кмете, уважаеми колеги, извинявам се и аз ще се 
вместя с въпроси към тези засегнати точки. Точка 9 – прави ми впечатление пари за заплати, 
здравни осигуровки, но аз се питам къде са тук кучетата, къде ще бъдат настанени, питахме 
на комисията – не ни казаха, а е приют за кучета. За материали – 1000 лева – толкова ли 
само ще трябва за тях. И прощавайте, но някак си каруцата впрягаме преди коня. Може би 
съм неосведомена или не ги разбирам тези неща. Но само една забележка чисто 
редакционна и към т. 14. Може би не трябваше да се споменава марката на колата, защото 
асоциацията – тя е любима на нашия г-н Кмет „лада-нива” . Веднага прави впечатление, 
макар че както разбрах това е за гражданска отбрана тази кола. Питам точка 15 пак за 
пенсионерските клубове – вчера беше поставен един въпрос, който мисля е много уместен – 
защо в нито едно от големите села няма „младежки клуб” ? Казват – ами няма младежи. 
Ами няма младежи защото те са по кръчмите, няма къде да отидат. Може би трябва и за 
това да се помисли. Да почнат и да се правят и младежки клубове – по големите села има 
млади хора. 
Георги Георгиев -  председател на ОбС Попово 

Има ли други въпроси? На този етап давам думата на г-н Веселинов да отговори на 
тези въпроси, които бяха зададени. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми общински съветници, да ви кажа и аз се обърквам с тези параграфи, но 
затова са там тези финансисти и бюджетари за да отговарят, да ни ориентират и да спазват 
финансово бюджетна дисциплина в общината и не се оплаквам нямаме проблеми при 
заверка на отчетите със Сметната палата. Вярно, че ни идва тежко и не можем да вникнем 
във всички тези промени, но те са необходими и не са никак предизборни, г-н Тодоров. Не 
са предизборни. Колко години отлагаме този приют за кучета, накрая ще ни съдят за това. 
Ние трябва в бюджета да ги имаме. Освен това направихме нещо хубаво – за това не се 
сетихте да питате на Звеното, където му увеличаваме бройките и състава. Говоря за 
Каваците. Ами да отидем да видим каква грозотия е. Такава ни е културата не мога да се 
сърдя. Но имаме такова звено Екопътеката Долец – Иванча – поддържаме я . След 
ползвателите, туристите, любителите риболовци остава голяма мръсотия и трябва да се 
коси, да се позакове някоя пейка, дъска открадната да се сложи наново. Кой да го свърши? 
Трябва да гласуваме, ако не да оставим тази придобивка така на произвола с грозна картина. 
Третия човек, който назначаваме, пак не е предизборно е счетоводителя на предприятието. 
Тъй като Дружеството за заетост с тези социални програми има все по-малко постъпления, 
не отговарят както други години за 200-300 човека нямат приходи, а за да направим 
икономия в предприятието по чистота на Красимир Петров счетоводителя го бяхме 
сложили в Дружеството за заетост. И сега като се принудим това Дружество за заетост да го 
ограничим и временно да преустанови дейността няма кой да обслужва БКС предприятието. 
Това са тези три бройки. 
 За допълнителното – четвъртокласната пътна мрежа – няма никаква промяна. Вярно 
е, че не сте вникнали, но и аз ги приемам по този начин да работят и не може в Паламарца 
или Гагово където и да правят асфалтово покритие понеже точно толкова сме гласували, 
както миналата година се получи – не направиха банкетите и остана опасно. Ами сега всяка 
отсечка я правят със завършен вид и разминава се с парите в края на краищата и не е 
толкова колкото е предварителното гласуване. Но обществената поръчка и общата сума, ако 
я погледнете тя няма никаква разлика. И тук спора не го виждам да е логичен защото няма 
никакво нарушение. 
 Някой да е пътувал с „нива” ? Той знае какво нещо е тая „нива” и благодарен съм , че 
поне за нея не ме атакувате, но лятно време не може да се кара така, а тези пари са 
държавни пари, за какво да ги ползваме друго? Аз я карам. 24 години карам „нива” за да 



 

  
 

обикалям и не ползвам колата и не се фукам, ако имам дълъг път ползвам другата 
„тойотата” с шофьор. Предполагам, че това не Ви дразни, че си ходя и сам си управлявам. И 
защо да не сложим климатик, ами тези „ниви” фабрично не са оборудвани с климатик. Ако 
това е проблема на ОбС, че кметът ще кара още няколко месеца „нива” с климатик. 
 И за клуба на пенсионера. Ами най-добре е една обществена поръчка за всички 
клубове на пенсионера действащи да слагаме климатици, но гледаме да се снишим и когато 
някъде приплаче някой клуб, те почти вече клубовете са с климатици и там, където не сме  
ги задоволили с тази нужда и го пускам на вашето предложение и преценка дали ще има 
клуб 2 климатик или няма да има?  
 Сега за този приют дали са 1000 лева малко ще покаже времето и мястото, където 
сме определили. Имаше един според имот до околовръстното, добихме се с него – говоря за 
западна посока. Там има изградени навеси и там ще ги използваме. А по бюджета Вие 
гласувахте строително монтажни работи за 10 000 лева в капиталовата програма ако си 
спомняте. А това, което гласувате е за издръжка ФРЗ, осигуровки, а останалите 1000 лева за 
издръжка на самия „кучкарник”. Дали ще стигнат живота ще покаже.  
 Общо взето това са въпросите по които искахте отговор. Нещо да съм пропуснал?  
 За младежките клубове – хубаво, но да го пожелаем на следващото ръководство и 
следващия ОбС да го реализират. Наистина навсякъде има Читалища, но и читалищните 
настоятелства и пенсионерските клубове някъде работят съвместно, някъде ползват база на 
Читалищата, някъде са в противоречие. Картината е различна в различните села. Но общо 
взето читалищните ни сгради и Вашето впечатление предполагам е такова – не пустеят, 
въпрос на умение е да се използват от местните ръководства и читалищните настоятелства. 
Благодаря.  
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.  

Тъй като имаше направено допълнително предложение за т. 16. Изменят се в 
Инвестиционната програма следните позиции посочени по-долу в табличен вид: 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА 

ОБЕКТИТЕ 

СТОЙНОСТ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННА 

ПРОГРАМА  ЗА 2015 
ГОДИНА 

СТАВА 

1 

Основен ремонт на път TGV 3144 /ІІІ-

4009,Д.Кабда-Априлово/ Марчино от км.1+200 

до км.2+000 146000,00 162754,00 

2 

Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV1137, 

Водица-Цар Асен/ Водица-Осиково   от 

км.1+050 до км 1+750 125000,00 97840,00 

3 

Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ-202 Опака-

Попово / Гагово-Паламарца  / TGV 1121 / от 

км.2+590 до км.3+400 109644,00 141611,00 

4 

Основен ремонт на път TGV-3145 / ІІІ -204 

Ломци-Попово / м.Маринкалъка  от  км.0+000 

до 0+880 - окопи и банкети 10000,00 13942,00 

5 

Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV1137, 

Водица-Цар Асен/ Водица-Осиково от км.4+600 

до км.6+000 - окопи и банкети 22000,00 18228,00 

6 

Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ-202 Опака-

Попово / Гагово-Паламарца / TGV 1121 /от 

км.0+000 до км.0+650 120000,00 111786,00 



 

  
 

7 

Основен ремонт на път TGV 1139/ІІ-51, Водица-

Попово/ Ковачевец от км.0+000 до км.2+200 - 

окопи и банкети 32000,00 18483,00 

  564644,00 564644,00 

 
Който е съгласен с направеното предложение за допълнение да влезе в решението,  

моля да гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

 
ЗА    -   22 

   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4  
 
Предложението се  приема ! 

 
А сега преминаваме към гласуване на първа точка от дневния ред.  
 
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    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 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   -     1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     7  
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 619        
 
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 

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

РЕШИ 
 

 1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-08 „Приходи от 
лихви по текущи банкови сметки” с 1 000 лв.; 
 2. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-09 „Приходи от 
лихви по срочни депозити” с 2 000 лв.; 
 3. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §36-12 „Получени 
други застрахователни обезщетения” с 2 340 лв.; 
 4. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §36-19 „Други 
неданъчни приходи” с 10 000 лв.; 
 5. Намаляват се средствата за дейност 282 „Отбранително-мобилизационна 
подготовка, поддържане на запаси и мощности”, §10-20 „Разходи за външни услуги” с                  
2 880 лв.; 
 6. Намаляват се средствата за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа”, §10-30 Текущ ремонт с 15 938 лв.; 
 7. Увеличават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация”, §42-14 
„Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” със 1 400 лв., като средствата се 
предоставят на ветераните от войните на територията на община Попово; 
 8. Увеличават се средствата за дейност 759 „Други дейности по културата” с 2 500 
лв., в т.ч. §10-15 „Материали” с 1 850 лв. и §10-20 Разходи за външни услуги – 650 лв.; 
 9. Добавят се средства за дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” с 14 000 
лв., в т.ч.: §01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” – 10 670 лв., § 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 
1 120 лв., § 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели” – 510 лв., §05-80 „Вноски 
за допълнително задължително осигуряване от работодатели” – 300 лв. §10-15 „Материали” 
– 1 000 лв., §10-16 „Вода, горива и ел. енергия” – 200 лв. и §10-20 Разходи за външни услуги 
– 200 лв.; 
 10. Увеличават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация”, в частта за 
дофинансиране, § §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 
правоотношения” 1 500 лв. 
 11. Увеличават се средствата за дейност 623 „Чистота” с 1 332 лв., в т. ч.: 
 - §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 
правоотношения” – 1 200 лв.; 
 - §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 64 лв.; 
 - §05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 43 лв.;  



 

  
 

 - §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 25 
лв.; 
 12. Увеличават се средствата за дейност 898 „Други дейности по икономиката”, § 
§02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения” 
с 2 500 лв. 
 13. Увеличават се средствата за дейност 622 „Озеленяване” с 6 546 лв., в т.ч.:  
 - §01-01 „Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения” – 9 680 лв.; 
 - §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 
правоотношения” – - 2 695 лв.; 
 - §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 918 лв.; 
 - §05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 380 лв.;  
 - §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 203 
лв.; 
 - §10-15 „Материали” – -300 лв.;  
 - §10-16 „Вода, горива и ел. енергия” – -1 800 лв.; 
 - §10-20 „Разходи за външни услуги” – 160 лв.; 
 14. Включва се в Инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности 
на § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 282 
„Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” - 
„Климатик за Лада Нива 4х4” със сумата 2 880 лв.; 
 15. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 525 „Клубове на 
пенсионера, инвалида и др.” - „Климатик за Пенсионерски клуб №2 гр. Попово” със сумата 
1 500 лв. 

16. Изменят се в Инвестиционната програма следните позиции посочени по-долу в 
табличен вид. 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА 

ОБЕКТИТЕ 

СТОЙНОСТ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННА 

ПРОГРАМА  ЗА 2015 
ГОДИНА 

СТАВА 

1 

Основен ремонт на път TGV 3144 /ІІІ-

4009,Д.Кабда-Априлово/ Марчино от км.1+200 

до км.2+000 146000,00 162754,00 

2 

Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV1137, 

Водица-Цар Асен/ Водица-Осиково   от 

км.1+050 до км 1+750 125000,00 97840,00 

3 

Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ-202 Опака-

Попово / Гагово-Паламарца  / TGV 1121 / от 

км.2+590 до км.3+400 109644,00 141611,00 

4 

Основен ремонт на път TGV-3145 / ІІІ -204 

Ломци-Попово / м.Маринкалъка  от  км.0+000 

до 0+880 - окопи и банкети 10000,00 13942,00 

5 

Основен ремонт на път TGV 1138 /TGV1137, 

Водица-Цар Асен/ Водица-Осиково от км.4+600 

до км.6+000 - окопи и банкети 22000,00 18228,00 

6 

Основен ремонт на път TGV 2120 /ІІІ-202 Опака-

Попово / Гагово-Паламарца / TGV 1121 /от 

км.0+000 до км.0+650 120000,00 111786,00 

7 

Основен ремонт на път TGV 1139/ІІ-51, Водица-

Попово/ Ковачевец от км.0+000 до км.2+200 - 

окопи и банкети 32000,00 18483,00 



 

  
 

  564644,00 564644,00 

 
17. 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. Увеличаване 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 на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С три гласа ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и един ПРОТИВ  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. 
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 два гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ПРОТИВ не успяхме 
да вземем решение. Основанията обаче са, които прочетохме по т. 1 от Закона за 
публичните финанси и би следвало да одобрим предложението за решение.  
Георги Георгиев -   председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 
 
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 01.06.2015г., увеличаване на числеността с 2 / две / работни места 
(Работник озеленяване) на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” за срок до 31.12.2015г., съгласно Приложение №1; 

2. Одобрява, считано от 01.06.2015г., увеличаване на числеността с 1 / едно / работно място 
(Счетоводител) на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”, съгласно Приложение №1; 

3.Одобрява, считано от 01.06.2015г., Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и 
дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 
срок до 31.12.2015г., съгласно  Приложение № 2; 

2. Чл. 6 се изменя, считано от 01.06.2015г. за срок до 31.12.2015г., както следва: 
“Числен състав на Социалното предприятие : 
-Директор – численост - 1 бр. 
-Счетоводител – численост – 1 бр. 
-Старши специалист - численост – 3 бр. 
-Работник озеленяване – численост – 27 бр.  
-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 обсъждане на докладната записка и по предложението за 
решение. Няма желаещи. 

 
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     ПРОТИВ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА 
 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. Милен Стойчев Минчев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 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   -     2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 620  
 

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 01.06.2015г., увеличаване на числеността с 2 / две / работни места 
(Работник озеленяване) на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” за срок до 31.12.2015г., съгласно Приложение №1; 

2. Одобрява, считано от 01.06.2015г., увеличаване на числеността с 1 / едно / работно място 
(Счетоводител) на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”, съгласно Приложение №1; 

3.Одобрява, считано от 01.06.2015г., Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и 
дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 
срок до 31.12.2015г., съгласно  Приложение № 2; 

2. Чл. 6 се изменя, считано от 01.06.2015г. за срок до 31.12.2015г., както следва: 
“Числен състав на Социалното предприятие : 
-Директор – численост - 1 бр. 
-Счетоводител – численост – 1 бр. 
-Старши специалист - численост – 3 бр. 
-Работник озеленяване – численост – 27 бр.  
-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 трета точка от Дневния ред. 
3. Разкриване на Звено „Приют за безстопанствени животни”, дейности и мероприятия 
към Общинска администрация гр. Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева  – общински съветник 
 Нашата комисия с три 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 тук беше единодушна. С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение. Съгласно § 17 от Закона за защита на животните в срок до 31.12.2015 год. ОбС и 
Кметовете на Общини осигуряват настаняване на безстопанствени животни в приюти по чл. 
41 ал. 1. Тук доста коментирахме тези настанявания къде ще бъдат и в какъв ред ще бъдат. 
Следва да знаем, че безстопанствени животни се настаняват от органите и организациите по 
чл. 40 ал. 2 и 4 в приюти регистрирани по чл. 137 ал. 1 от Закона за ветеринаро – 
медицинската дейност като органите на местната власт, какъвто е Кмета на Общината и 
ОбС изграждат приюти за безстопанствени животни. Кметовете на населените места 
отговарят за дейността на приютите по ал. 2. Приютите за безстопанствени животни се 
стопанисват от общините и или организациите за защита на животните, регистрирани по 
реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организациите за защита на 
животните могат да създават собствени приюти за безстопанствени животни, значи извън 
този, който ние създаваме днес и всеки приют разработва и прилага система за 
информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. и в 
интернет страница и публикация в медиите. ОбС приемат Програми за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им. Аз 
лично не знам да имаме такава Програма, може би тепърва ще я приемем, ако имаме 



 

  
 

извинявам се, че не съм я чела. Кметовете на общини организират изпълнението на 
Програмите по а.л. 1 и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред изпълнителния 
директор на Българска агенция по безопасност на храните. А министъра на земеделието и 
храните ежегодно внася за приемане в МС отчет за изпълнение на Програмите по ал. 1. 
Ветеринарно медицински манипулации на безстопанствени кучета се осъществяват в 
регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините и организациите за 
защита на животните. За изпълнение на Програмите по ал. 1 по чл. 40 от ЗЗЖ ОбС приемат 
Наредби за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Би следвало да 
подкрепим проекта за решение, за да може да се движи дейността в тази насока.  
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

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

публичните финанси и § 17 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за защита на животните, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  
 Одобрява разкриване на Звено „Приют за безстопанствени животни”, дейности и 
мероприятия към Общинска администрация с численост 3 работни места, считано от 
01.06.2015 година. 
 

Колеги, имате думата за въпроси по докладната.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Вече изразих мнение, че това е нещо много хубаво и наложително и го приветстваме 
всички. Аз искам да знам, защото това звено от 01. 06 влиза в действие, а 01 е в понеделник, 
ами наистина нуждата го налага и да почнат хората да водят животни безстопанствени, къде 
ще ги водят. Искаме да знаем къде е все пак този приют? Защото никъде не пише. Нека тук 
и сега да им кажем къде ще бъде, за да могат хората да се ориентират и да знаят къде да се 
обръщат за помощ. Аз предлагам да променим изказа, който правим, това е приют за 
животни не само за кучета. Тук наистина трябва да акцентираме върху това, тук говорим 
въобще за безстопанствени животни. Кога ще започне да действа този приют? 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Вече стана въпрос. Трябва да дадем име на сграда. Това е гърба на производствената 
база на Селскостопанския техникум отзад. Имахме спор за тази земя. Беше оземлен друг 
човек, пък сградите бяха наши и продължи години процедурата за изясняване на 
собствеността . Вече имаме акт за собственост, преподписан от областния управител. Така, 
че там ще усвоим тези 10 000 лева за приют за безстопанствени животни. 10 000лева, които 
ги имаме по капиталовата програма. Като гледаме възможно по-тънко да се побираме в този 
бюджет с преустройство, ползвайки и нашето звено към Георги Йовчев, там са строителите, 
с техни сили без да правим обществени поръчки и да търсим изпълнители.  

И този приют е за безстопанствени животни, което казва, че ние след приемане на 
Правилника ще се занимаваме с тези безстопанствени животни, които са кучета, коне, котки 
и т. н. , безстопанствени, което вреди, уврежда, пречи, разнася болести. Трябва общината 
със специализираното звено да ги упоява и да ги прибира.  

А това, което тръгнахте г-н Тодоров да кажем на гражданите, да водят животни няма 
как да стане. Това е за безстопанствени животни. А гражданите, които искат да си водят 
животните и някой да им ги гледа срещу заплащане да си направят с частна инициатива 
такъв дом за отглеждане или временно пребиваване – аз не знам. Така, че на никой 
гражданин няма да приемаме животните там в този дом или приют за безстопанствени 
животни. Че някой гледал днес животното, пък утре не го иска и дай да го предаде в 
приюта. Няма как да стане. Това е за скитащи животни в населените места.  
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 



 

  
 

Има ли други въпроси относно приюта? Няма. Преминаваме към гласуване 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 
 

ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 621      
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 122 ал. 2 и ал. 3 от Закон за 
публичните финанси и § 17 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за защита на животните, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  
 Одобрява разкриване на Звено „Приют за безстопанствени животни”, дейности и 
мероприятия към Общинска администрация с численост 3 работни места, считано от 
01.06.2015 година. 
 
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 
4. Предложение за предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска 
собственост – язовир „Берковски”. 
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 ЗА  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 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя предложения проект 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. Съгласно Закона за концесиите да си припомним, че концесия за услуга има за 
предмет управление на услуга на обществен интерес на риск на концесионера. 
Възнаграждението се състои в правото на концесионера да изплати услугата и в това право 
и компенсация от страна на концедента по чл. 6. Съгласно чл. 13 от Закона за концесиите 
обекти, имоти, или части от имоти публично държавна или публично общинска собственост 
могат да бъдат предоставяни на концесия, какъвто е този случай освен, ако със Закон не е 
определено друго. И по реда на чл.39 от ЗК въз основа на предложението по чл. 38 ал. 1 
концедента приема решение за откриване на процедура за отдаване на концесия, като с 



 

  
 

решението се определят подробно изброените в 17 точки съществени елементи по 
предложението за концесия за язовир Берковски, което е направено. 
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
 Преди да започнем с обсъждане на решението давам думата на вносителя, защото 
разбирам, че има направено едно допълнение към решението. 
Красимира Славева – общинска администрация 
 Уважаеми общински съветници, предложеното Ви допълнение се наложи поради 
следния факт: Преди внасяне в ОбС на решението в няколко министерства и ведомства се 
изпраща обосновката на концесията, както и проекта на решение. И следва да получим 
тяхното съгласие. Такова съгласие получихме от всички с изключение на Министерството 
на вътрешните работи, които смятат, че е необходимо да се направи това допълнение, което 
ние Ви предлагаме. Тъй като докладната беше внесена преди неговото получаване, затова го 
предложихме допълнително.  
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
 Колеги ще ми позволите да ви зачета специално допълнението в точка 1.7.4. 12: 

1.7.4.13. С цел предотвратяване и намаляване на риска от вредното влияние на 
водите: 

1.7.4.13.1. да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по 
осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 
тях, уредени в Наредба  № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на  
техническата експлоатация за язовирните стени и съоръженията към тях и в други 
действащи в тази област нормативни актове;  

1.7.4.13.2.  да изготви авариен план съгласно чл. 138 а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) 
и по реда на чл. 35 от Закона за зашита  при бедствия (ЗЗБ).  

1.7.4.13.3. да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със 
собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на 
реката, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

1.7.4.13.4. да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗЗБ; 
1.7.4.13.5. да изпълнява задължението по чл. 142  от ЗВ; 
1.7.4.13.6. незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по 

техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, 
дадени от компетентни органи. 

 
Тъй като решението, което Ви е раздадено предварително е много обемисто, 

предлагам да не го чета цялото. Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по 
тази докладна записка. Няма желаещи. 

 Преминаваме към гласуване на допълнението към решението, което Ви зачетох 
преди малко: 
 
Гласуваме ЗА:  
 
   ЗА    -   24 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Предложението СЕ ПРИЕМА ! 
  
Преминаваме към гласуване на цялото решение:  
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    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    ЗА  
 19. Найден Иванов Иванов     ОТСЪСТВА 
 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    -   24 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 622    
 
На основание  чл. 38 от Закона за концесиите,  Общинският съвет  
 

Р Е Ш И : 
 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, чл. 13, ал. 1,т. 2, чл. 17, 
ал. 1, т. 2, чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, ОбС – Попово реши: 

1.Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри: 
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга – управление, поддържане 

и експлоатация на язовир „Берковски”, с. Берковски, община Попово – публична общинска 
собственост с АОС № 2650/14.02.2000 г., представляващ водна площ, находяща се в имот с 
кад. № 000033 в землището на с. Берковски, с площ от 12,538 дка. 

1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 
концесия: 

1.2.1.Рибовъдство, развъждане на зарибителен материал и други аквакултури; 



 

  
 

1.2.2.Спортен риболов; 
1.2.3.Туристически услуги. 
1.3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности: 

водоем с площ 12, 538 дка. с изградените технически съоръжения – язовирна стена 
/гравитационна, насипна от смесен тип – земна и каменна с дължина 150 м., височина 6,5 
м.и ширина на короната 8 м./ и преливник и имот № 000030 – полски път на общината, 
минаващ по короната на язовирната стена. 

1.4. Максимален срок на концесията: 35 години. 
1.5. Начална дата на концесията: датата на сключване на концесионния договор. 
1.6. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата, 

настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на 
икономическия баланс: 

1.6.1 Концесионерът при осъществяването на предмета на концесионния договор 
следва да спазва законовите и нормативните изисквания, свързани с: националната 
сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, 
защитените територии, зони и обекти, както и обществения ред.  

1.6.2. Концесионерът следва да осъществява дейността си при спазване изискванията 
на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него услуги и съобразно 
решенията на ОбС- Попово за предоставяне на концесията и на концесионния договор.  

1.6.3. Концесионерът да управлява и поддържа обекта на концесията и управлява 
услугата на свой риск с грижата на добър стопанин. 

1.6.4. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на 
концесията за срока на концесията. 

1.6.5. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за 
местните данъци и такси са за сметка на концесионера.  

1.6.6. Концесионерът няма право  да се разпорежда с обекта на концесията.  
1.6.7. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на 

концесията. 
1.6.8. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обекта на 

концесия или части от него да се предоставят под наем на трети лица, съвместна дейност и 
др. подобни. 

1.6.9. Концедентът не носи каквато и да е отговорност за щети, произлезли 
вследствие на действия на концесионера по концесионния договор. 

1.6.10. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на чл. 6 от 
Закона за концесиите. 

1.6.11. Концедентът е собственик на имота и на всички приращения и подобрения 
върху обекта на концесията, включително върху неговата принадлежност, от момента на 
тяхното възникване, вкл. и когато не са в изпълнение на концесионния договор. 

1.6.12. Обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или 
изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс: 

 Икономическият баланс на концесията се определя от правата и задълженията на 
страните и условията за осъществяването на концесията така, както са определени в 
концесионния договор. Страните се съгласяват, че за поддържане на икономическия баланс 
на концесията концесионерът поема следните рискове: 

1. Експлоатационни рискове - вероятността разходите за управлението на обекта на 
концесия и предоставянето на услугата да са по-високи от прогнозираните от концесионера. 
В тази група рискове се включват всички рискове, свързани с промяната на пазарните цени , 
природни бедствия,  инфлационният риск, технологичният риск и др.; 

3. Пазарни рискове - вероятността приходите от предоставянето на услугата да са по-
малки от прогнозираните от концесионера;  

4. Рискове, свързани с поддръжката - вероятността разходите по поддръжката на 
имота да са по-високи от прогнозираните и предложените от  концесионера. 

5. Рискът от замърсяване на околната среда 



 

  
 

При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните може да поиска 
изменение или допълнение на договора за възстановяване на икономическия баланс. 
Искането се отправя към другата страна с мотивирано предложение въз основа на 
комплексен анализ на обстоятелствата, довели до нарушаване на икономическия баланс. 

При концесията се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието 
между ползите и рисковете при условията на сключения концесионен договор. 

1.7. Основни права и задължения по концесионния договор: 
1.7.1. Основни права на концедента: 
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гярянции в размера, 

сроковете и условията, залегнали в концесионния договор; 
1.7.1.2. Да придобие след изтичане на срока на договора или неговото 

преждевременно прекратяване правото на собственост върху подобренията в обекта, 
инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация, изготвена 
във връзка с концесията; 

1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор като 
за целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност. 

1.7.1.4. Да прекрати договора ако концесионерът не изпълнява предвидените в него 
задължения, както и условията на предоставената концесия. 

1.7.1.5. Да иска изменение на договора за концесия когато обстоятелствата, при 
които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до нарушаване на 
икономическия баланс на концесията. 

1.7.2. Основни задължения на концедента: 
 1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява 
съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор. 
 1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни 
програми и работни проекти. 
 1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху същия обект. 
 1.7.2.4. Да издава на концесионера в определените срокове необходимите 
разрешения за извършване на дейността. 
 1.7.3. Основни права на концесионера: 
 1.7.3.1. Да експлоатира обекта на концесията съобразно предназначението му и 
условията на концесионния договор. 
 1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него дейност. 
 1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна 
инфраструктура и да предприеме действия по поддръжката и обновяването й. 
 1.7.3.4. Да иска изменение на договора за концесия когато обстоятелствата, при 
които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до нарушаване на 
икономическия баланс на концесията. 
 1.7.4. Основни задължения на концесионера: 
 1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесията. 
 1.7.4.2. В първите две години от срока на концесията да реализира инвестиционните 
си намерения, предвидени за въвеждане на водоема в експлоатация. 
 1.7.4.3. В тримесечен срок от сключване на договора да представи на концедента 
инвестиционната си програма със срокове, размер и вид на инвестициите. 
 1.7.4.4. Да извършва видовете дейности след съгласуване с концедента. 
 1.7.4.5. Да застрахова обекта за своя сметка в полза на община Попово. 
 1.7.4.6. Да води и съхранява техническата документация, свързана с поддръжката и 
експлоатацията на обекта и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните 
държавни органи. 
 1.7.4.7. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и да им 
предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по 
концесионния договор. 



 

  
 

 1.7.4.8. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да 
ползва обекта, предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с 
тежести. 
 1.7.4.9. Да спазва изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените 
със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и 
обществения ред. 
 1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при 
договорените условия и срокове. 
 1.7.4.11. Да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на 
обекта.  
 1.7.4.12. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или 
изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени приращения и подобрения. 

1.7.4.13. С цел предотвратяване и намаляване на риска от вредното влияние на 
водите: 

1.7.4.13.1. да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по 
осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 
тях, уредени в Наредба  № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на  
техническата експлоатация за язовирните стени и съоръженията към тях и в други 
действащи в тази област нормативни актове;  

1.7.4.13.2.  да изготви авариен план съгласно чл. 138 а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) 
и по реда на чл. 35 от Закона за зашита  при бедствия (ЗЗБ).  

1.7.4.13.3. да съгласува аварийния план по предходната точка с концедента и със 
собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на 
реката, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор; 

1.7.4.13.4. да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗЗБ; 
1.7.4.13.5. да изпълнява задължението по чл. 142  от ЗВ; 
1.7.4.13.6. незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по 

техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, 
дадени от компетентни органи. 
1.8. Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията на подизпълнители: 
Концесионерът може свободно да възлага дейности по изпълнение на инвестиционната си 
програма на подизпълнители и носи пълна отговорност за действията им пред концедента. 
 1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за 
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители: 
 1.9.1. Концесионерът не може да отдава под наем обекта на трети лица. 
 1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с 
експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се 
нарушават правата на концедента и условията на договора за концесия. 
 1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по 
концесионния договор и/или други обезпечения: 
 1.10.1. Гаранцията за участие /депозита/ на спечелилия конкурса участник в размер 
на 500 лв. се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след 
неговото приключване. 
 1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са 
конкретизирани в проекта на договора. 
 1.11.Условия и форма за извършване на концесионното плащане:  
 1.11.1. Еднократно концесионно пращане в размер на 1360 лв. /без ДДС/, което се 
заплаща при сключване на договора. 
 1.11.2. Минимално годишно концесионно плащане в размер на 500 лв. /без ДДС/. 
Заплаща се ежегодно до 30 октомври, считано от втората година на влизане в сила на 
концесионния договор и се актуализира ежегодно с официалния инфлационен индекс за 
предходната година, обявен от НСИ. 



 

  
 

 1.11.3. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от годишното 
концесионно плащане – 1 година. 
 1.11.4.Концесионните плащания се извършват по банков път по сметка на 
концедента, посочена в договора. 
 1.12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната: 
Да спазва всички нормативни изисквания свързани с националната сигурност и отбраната 
на страната и изпълнява предписанията на компетентните органи, свързани с това. 

1.13. Условия за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на 
защитените територии, зони и обекти. 

1.13.1. Да спазва всички нормативни изисквания свързани с опазването на околната 
среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти. 

1.13.2. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда. 
1.13.3. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото 

здраве и защитените територии, зони и обекти. 
1.14. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя 

сметка и в полза на концедента обекта на концесията; 
1.14.1. Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за 

своя сметка и в полза на Община Попово. 
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: открита 
1.16. Критерии за подбор на кандидатите: 

 1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионалната дейност: доказва се чрез: 
 1. регистрация в професионален и търговски регистър съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, и/или 
 2. опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които 
могат да се извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или 
разрешителни за извършване на съответните дейности съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. 
 1.16.2. Икономическо и финансово състояние: Доказва се чрез: 

1. регистриран основен капитал на участника; 
2. балансова и/или пазарна стойност на активите на участника, която се удостоверява 

с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка , изготвена от лицензирани 
оценители и /или 

3. годишните финансови отчети на участника за последните три години. 
1.16.3. Техническа възможност и/или професионална квалификация: Доказва се чрез 

декларация, съдържаща списъци на изпълнени или изпълнявани през последните 5 години 
договори с предмет, идентичен или сходен с предмета на концесията; 

Предвижда се възможност доказването на съответствието с критериите да бъде 
извършено чрез възможностите на трети лица. В тези случаи кандидатът представя 
доказателства, че ще има на разположение възможностите на третото лице. 

1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 
тежест: 
            1.17.1. К1 – най висока годишна концесионна вноска – 40 т.; 
            1.17.2. К2 – най-високо еднократна концесионно възнаграждение – 20 т.; 
 1.17.3  К3 – инвестиции в обекта на концесията – 30 т.; 
 1.17.4. К4 – най-ниска цена на предоставената услуга – 10 т. 
  Максималният брой точки, който може да получи едно предложение е 100, т. е. 
К1+К2+К3+К4 = 100. 
 Останалите предложения в низходящ ред се оценяват по формула, описана в 
методиката за оценяване към  документацията. 
 1.18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за 
предоставяне на концесия: Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на 
концесия е в размер на едно годишно концесионно плащане  500 лв. без ДДС и се внася по 



 

  
 

банкова сметка на Община Попово, посочена в документацията в срок до 35 –ия ден от 
датата на публикация на обявлението в електронната страница на „Държавен вестник” 
 1.19. Документацията се закупува от стая 209 на общината след заплащане на 
сумата от 100 лв. без ДДС. в срок до 20 –ия  ден от публикацията на обявлението. 
 1.20. Срок за приемане на документите за участие в процедурата: До 16.00 часа 
на 35-тия ден от датата на публикация на обявлението в електронната страница на „ДВ” в 
стая 209 на общината. 
 1.21. Отварянето на офертите да се извърши на 38-ия ден от датата на 
публикацията на обявлението в електронната страница на „ДВ” от 10.00 часа в залата на 
Информационния център на общината. 
 2. Упълномощава кмета на общината да назначи комисия, която да организира и 
проведе процедурата по предоставяне на концесия. 

 
 

Преминаваме към пета точка от Дневния ред 
5. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 
търг. 
Вносител: д-р 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 

С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка  с 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 
  
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 

община Попово през 2015 год., точка Б, с имотите описани в т.2. 
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно 

наддаване, по  цени,  както следва: 
 

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

Попово 57649.114.121 1,357 4 за зем.труд и отдих 12593 757 

Попово 57649.114.122 2,226 4 за зем.труд и отдих 12594 1242 

Попово 57649.113.140 0,602 4 за зем.труд и отдих 11657 218 

Попово 57649.113.203 0,580 4 за зем.труд и отдих 11671 210 

Попово 57649.113.155 0,551 4 за зем.труд и отдих 11660 199 

Попово 57649.113.183 0,592 4 за зем.труд и отдих 11664 214 

Попово 57649.113.161 0,548 4 за зем.труд и отдих 11661 198 

Попово 57649.112.156 0,594 4 за зем.труд и отдих 12628 215 



 

  
 

Попово 57649.112.157 0,586 4 за зем.труд и отдих 
1262

9 212 

Попово 57649.113.238 0,997 4 за зем.труд и отдих 
1167

9 361 

Берковски 72043 8,151 5 посевна площ 
1225

5 3114 

Медовина 1020241 0,467 3 за зем.труд и отдих 
1256

6 175 

Медовина 1020211 0,444 3 за зем.труд и отдих 
1256

1 167 

Медовина 1020242 0,472 3 за зем.труд и отдих 
1256

7 177 

Медовина 1020273 0,502 3 за зем.труд и отдих 
1257

2 188 

Априлово 99147 0,468 3 нива 9641 308 

Априлово 99148 1,327 3 нива 9642 874 

Априлово 99149 1,067 3 нива 9643 702 

Априлово 99153 2,620 3 нива 9644 1725 

Долна Кабда 74003 1,140 3 нива 8889 698 

Долна Кабда 74005 2,338 3 нива 8890 1432 
 

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

 
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      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    ЗА  
 19. Найден Иванов Иванов     ОТСЪСТВА 
 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    -  23 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 623   
  

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка  с 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 
  
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 

община Попово през 2015 год., точка Б, с имотите описани в т.2. 
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно 

наддаване, по  цени,  както следва: 
 

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

Попово 57649.114.121 1,357 4 за зем.труд и отдих 12593 757 

Попово 57649.114.122 2,226 4 за зем.труд и отдих 12594 1242 

Попово 57649.113.140 0,602 4 за зем.труд и отдих 11657 218 

Попово 57649.113.203 0,580 4 за зем.труд и отдих 11671 210 

Попово 57649.113.155 0,551 4 за зем.труд и отдих 11660 199 

Попово 57649.113.183 0,592 4 за зем.труд и отдих 11664 214 

Попово 57649.113.161 0,548 4 за зем.труд и отдих 11661 198 

Попово 57649.112.156 0,594 4 за зем.труд и отдих 12628 215 

Попово 57649.112.157 0,586 4 за зем.труд и отдих 
1262

9 212 

Попово 57649.113.238 0,997 4 за зем.труд и отдих 
1167

9 361 

Берковски 72043 8,151 5 посевна площ 
1225

5 3114 

Медовина 1020241 0,467 3 за зем.труд и отдих 
1256

6 175 

Медовина 1020211 0,444 3 за зем.труд и отдих 
1256

1 167 

Медовина 1020242 0,472 3 за зем.труд и отдих 1256 177 
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Медовина 1020273 0,502 3 за зем.труд и отдих 
1257

2 188 

Априлово 99147 0,468 3 нива 9641 308 

Априлово 99148 1,327 3 нива 9642 874 

Априлово 99149 1,067 3 нива 9643 702 

Априлово 99153 2,620 3 нива 9644 1725 

Долна Кабда 74003 1,140 3 нива 8889 698 

Долна Кабда 74005 2,338 3 нива 8890 1432 
 

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

 
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред 
6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 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, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева  – общински съветник 

С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Позволете да прочета проекта за решение: 

 
На основание  чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1  от Закона за 

общинската собственост  и чл. 5А, ал. 5, чл. 35, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2015 г. както следва: 
 в раздел III  се прави следното допълнение: 
 т.  А /имоти под наем/ 
  – помещение /част от сграда/  в УПИ І, кв. 28 на с. Садина   с площ от 60 кв. м.; 
   
  т. Б ІІІ /продажба на вещи/ 
 - автомобил ЖУК А 06 фургон с рег. № Т 0263 АТ; 
 - автомобил УАЗ 3303 фургон с рег. № Т 0278 АТ ; 
 - автомобил ЗИЛ 555 с рег. № Т 0741 АТ ; 
 - автомобил ЗИЛ 130 с рег. № Т 5694; 
 - автомобил „МЕРЦЕДЕС БЕНЦ”  260 Е, тип 124/А с рег. № Т 5840 ХТ;  
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВН с рама № 1436204; 
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВСЗ с рама № 24857. 
  
 2. Утвърждава начални тръжни цени на предложените за продажба вещи както следва: 
 - автомобил ЖУК А 06 фургон с рег. № Т 0263 АТ -  550 лв.; 
 - автомобил УАЗ 3303 фургон с рег. № Т 0278 АТ - 1200 лв.; 



 

  
 

 - автомобил ЗИЛ 555 с рег. № Т 0741 АТ  1500 лв.; 
 - автомобил ЗИЛ 130 с рег. № Т 5694 – 2200 лв; 
 - автомобил „МЕРЦЕДЕС БЕНЦ”  260 Е, тип 124/А с рег. № Т 5840 ХТ  4500 лв. 
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВН с рама № 1436204 – 450 лв.; 
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВСЗ с рама № 24857 – 450 лв. 
  
 3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 
определяне на наемателя и купувачите. 
 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Имате думата за въпроси по докладната записка.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Като гледам цените, ме навежда на мисълта, дали за Общината няма да е по-добре тези неща 
да бъдат бракувани и предадени на скраб. Виждам цена на трактор Болгар 450 лева, не знам колко 
тежи – тук има специалисти да кажат.  
Красимира Славева – общинска администрация 
 Аз не съм специалист. Оценките са възложени на лицензиран оценител и са извършени от 
него, но специално тези двата трактора разбрах, че ги е оценил като скраб.  
 Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

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     ОТСЪСТВА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    ЗА  
 19. Найден Иванов Иванов     ОТСЪСТВА 
 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    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
РЕШЕНИЕ № 624     

 
На основание  чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1  от Закона за 

общинската собственост  и чл. 5А, ал. 5, чл. 35, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2015 г. както следва: 
 в раздел III  се прави следното допълнение: 
 т.  А /имоти под наем/ 
  – помещение /част от сграда/  в УПИ І, кв. 28 на с. Садина   с площ от 60 кв. м.; 
   
  т. Б ІІІ /продажба на вещи/ 
 - автомобил ЖУК А 06 фургон с рег. № Т 0263 АТ; 
 - автомобил УАЗ 3303 фургон с рег. № Т 0278 АТ ; 
 - автомобил ЗИЛ 555 с рег. № Т 0741 АТ ; 
 - автомобил ЗИЛ 130 с рег. № Т 5694; 
 - автомобил „МЕРЦЕДЕС БЕНЦ”  260 Е, тип 124/А с рег. № Т 5840 ХТ;  
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВН с рама № 1436204; 
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВСЗ с рама № 24857. 
  
 2. Утвърждава начални тръжни цени на предложените за продажба вещи както следва: 
 - автомобил ЖУК А 06 фургон с рег. № Т 0263 АТ -  550 лв.; 
 - автомобил УАЗ 3303 фургон с рег. № Т 0278 АТ - 1200 лв.; 
 - автомобил ЗИЛ 555 с рег. № Т 0741 АТ  1500 лв.; 
 - автомобил ЗИЛ 130 с рег. № Т 5694 – 2200 лв; 
 - автомобил „МЕРЦЕДЕС БЕНЦ”  260 Е, тип 124/А с рег. № Т 5840 ХТ  4500 лв. 
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВН с рама № 1436204 – 450 лв.; 
 - трактор верижен лозарски „Болгар” Т 54 ВСЗ с рама № 24857 – 450 лв. 
  
 3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 
определяне на наемателя и купувачите. 
 
Преминаваме към седма точка от Дневния ред 
7. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост  
и отдаване под аренда на общинска земеделска земя. 
Вносител : д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепя докладната записка. Правим предложение за изменение на 
решението в последния азбац на стане вместо ”орехова овощна градина” – „трайни 
насъждения” 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 



 

  
 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева  – общински съветник 

С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам ви решение с така направеното предложение за промяна от 
комисията.  

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

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
   1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 
община Попово през 2015 год., раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в т.2. 
   2. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, за срок от 30 
стопански години, считано от стопанска 2015/16 г, за създаване на трайни насъждения в 
имоти, както следва: 
 
№          НМ           № имот Площ/дка         НТП             Кат                       АОС 
        Пакет І 
1 Берковски 31003 5,535 посевна пл. 3 10731, вп.№117,том 3/12г 
2 Берковски 67006 0,700 посевна пл. 5 10710, вп.№87, том 3/ 12г 
3 Берковски 67048 1,150 посевна пл. 4 10690, вп.№57, том 3/ 12г 
4 Берковски 67050 2,337 посевна пл. 4 10689, вп.№56, том 3/ 12г 
5 Берковски 67051 8,326 посевна пл. 4 10688 ,вп.№56, том 3/ 12г 
6 Берковски 67053 2,228 посевна пл. 4 10687,вп.№54, том 3/ 12г 
7 Берковски 67054 0,613 посевна пл. 4 10686,вп.№53, том 3/ 12г 
8 Берковски 67055 0,746 посевна пл. 4 10691,вп.№58, том 3/ 12г 
9 Берковски 67065 1,635 посевна пл. 4 10694,вп.№61, том 3/ 12г 

10 Берковски 67068 3,763 посевна пл. 4 10693,вп.№60, том 3/ 12г 
11 Берковски 67069 0,949 посевна пл. 4 10692,вп.№59, том 3/ 12г 
12 Берковски 67071 2,246 посевна пл. 4 10695,вп.№72, том 3/ 12г 
13 Берковски 67084 1,430 посевна пл. 4 10696,вп.№73, том 3/ 12г 
14 Берковски 67087 2,183 посевна пл. 4 10698,вп.№75, том 3/ 12г 
15 Берковски 67090 3,252 посевна пл. 4 10685,вп.№52, том 3/ 12г 
16 Берковски 67095 2,129 посевна пл. 4  10734,вп.№120, том 312г 
17 Берковски 68148 0,561 посевна пл. 5 10709,вп.№86, том 3/ 12г 
18 Берковски 68151 4,903 посевна пл. 5 10475,вп.№126,том16/11г 
19 Берковски 68152 1,006 посевна пл. 5 10711,вп.№88, том 3/ 12г 
20 Берковски 68155 0,589 посевна пл. 5 10713,вп.№90, том 3/ 12г 
21 Берковски 68156 0,978 посевна пл. 5 10714,вп.№91, том 3/ 12г 
22 Берковски 68157 4,568 посевна пл. 5 10476,вп.№127,том16/11г 
23 Берковски 68158 1,589 посевна пл. 5 10477,вп.№128,том16/11г 
24 Берковски 68161 4,596 посевна пл. 5 10712,вп.№89, том 3/ 12г 
25 Берковски 71011 1,465 посевна пл. 5 10722,вп.№108, том 3/12г 
26 Берковски 71016 2,743 посевна пл. 5 10723,вп.№109, том 3/12г 



 

  
 

27 Берковски 71018 0,889 посевна пл. 5 10724,вп.№110, том 3/12г 
28 Берковски 71019 0,881 посевна пл. 5 10725,вп.№111, том 3/12г 
29 Берковски 71020 1,114 посевна пл. 5 10726,вп.№112, том 3/12г 
30 Берковски 71021 6,4 посевна пл. 5 10704,вп.№81, том 3/ 12г 
31 Берковски 71022 1,902 посевна пл. 5 10705,вп.№82, том 3/ 12г 
32 Берковски 71023 1,019 посевна пл. 5 10706,вп.№83, том 3/ 12г 
33 Берковски 71024 0,865 посевна пл. 5 10707,вп.№84, том 3/ 12г 
34 Берковски 48002 94,15 посевна пл. 6 12595,вп.№103, том 5/15г 
35 Берковски 48003 26,797 посевна пл. 6 12320,вп.№193,том12/14г 
      196,237       
  Пакет ІІ           

36 Помощица 230 34,981 полска к-ра 3 3100, вп.№187, том 9/ 03г 

  Пакет ІІІ           

37 Медовина 34004 17,349 из.ливада 3 9332, вп.№181, том 13/ 10г 

38 Медовина 38001 27,626 из.нива 4 9333, вп.№182, том 13/ 10г 

39 Медовина 38004 84,033 из.нива 4 2740,вп.№119, том 3/ 08г 

      129,008       
  Пакет ІV           
40 Посабина 59001 16,869 из.нива 3 5464,вп.№130, том 15/08г 

41 Посабина 59003 16,801 из.нива 3 5465,вп.№131, том 15/08г 

42 Посабина 59005 13,090 из.нива 3 5466,вп.№132, том 15/08г 

43 Посабина 66021 39,919 из. нива 3 5467,вп.№133, том 15/08г 

44 Посабина 55002 10,196 из.нива 3 2418,вп.№193, том 10/08г 

45 Посабина 58015 11,752 из.нива 3 2419,вп.№194 том 10/08г 

      108,627       

  Пакет V           
46 Ковачевец 28007 30,877 затр.нива 5 7972,вп.№29, том 21/09г 
47 Ковачевец 32004 19,256 полска к-ра 8 7973,вп.№30, том 21/09г 
48 Ковачевец 159004 18,767 из.ливада 3 8002,вп.№164, том 21/09г 
      68,900       
  Пакет VІ           
49 Еленово 11 16,721 из.нива 2 2165,вп.№26, том 9/08г 
50 Еленово 28 9,746 полска к-ра 5 2176,вп.№37, том 9/08г 
51 Еленово 64 20,491 полска к-ра 2 2184,вп.№44, том 9/08г 
52 Еленово 286 17,089 полска к-ра 3 2194,вп.№54, том 9/08г 
53 Еленово 288 25,005 полска к-ра 3 2210,вп.№150, том 7/08г 
54 Еленово 347 15,361 полска к-ра 3 2218,вп.№156, том 7/08г 
55 Еленово 345 12,725 полска к-ра 3 2217,вп.№155, том 7/08г 
56 Еленово 207 35,619 др.изост.нива 5 2200,вп.№63, том 9/08г 

      152,757       

  Пакет VІІ           

57 Горица 1001 24,133 посевна пл. 5 2936,вп.№87, том 1/03г 
58 Горица 3001 13,625 посевна пл. 5 2938,вп.№85, том 1/03г 
59 Горица 6001 14,817 ливада  5 2941,вп.№82, том 1/03г 
60 Горица 11001 12,579 ливада  5 2943,вп.№80, том 1/03г 
61 Горица 24012 17,193 посевна пл. 4 2946,вп.№77, том 1/03г 
62 Горица 39001 29,243 посевна пл. 4 2952,вп.№71, том 1/03г 
63 Горица 40012 14.000 посевна пл. 4 2953,вп.№70, том 1/03г 
64 Горица 72001 151,208 посевна пл. 6 2961,вп.№62, том 1/03г 



 

  
 

      276,798       
  Пакет VІІІ           
65 Долец 55027 25,142 ливада 6 12596, вп.№104, том 5/ 15г 
66 Долец 55035 18,720 ливада 6 12597, вп.№105, том 5/ 15г 
67 Долец 255 12,572 храсти 6 12598, вп.№106, том 5/ 15г 
68 Долец 251 27,439 храсти 6 12599, вп.№107, том 5/ 15г 
69 Долец 253 34,642 храсти 6 12600 , вп.№108, том 5/ 15г 
70 Долец 57009 14,500 ливада 6 12602, вп.№110, том 5/ 15г 
   133,015    
 
3. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно чл.8, ал.4, т.2 от Наредбата за 
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, приета от 
ОбС-Попово. 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения.  
Катя Грибнева – общински съветник  
 Чисто информативно да попитам – тук не е посочено от кого е постъпило 
инвестиционното намерение, дали е същата фирма немска, която в Светлен зае там над 500 
дка пак за орехови насаждения с регистрация в някакво русенско село. Дали е същата 
фирма?  
Никола Тошков – общински съветник 
 � �� ���� ��� �������. ������� � ���������� ��� 
������� �� �-�� �������� - ���� �������� 2014 �. ��� 
��������� ������� ������ ������ �� ����������� �� 
������ ������� ������ � ��������� �� �������, �������� 
� ���������. ����� �� ������ ���� ����? ������� ����� 
������ ������������� ��������� ����� �� ����� �� ���� 
������ �� � ������ ������, � ������ ������ ���������� 
�� ���������� ��������, ����� ���������� �� �������� 
���������� � �� ����� � �. 3 ������ �� �����, �� ������ да 
бъде определена съгласно чл.8, ал.4, т.2 от Наредбата за определяне на базисните цени при 
отдаване под наем на общинско имущество, приета от ОбС-Попово – там става дума за 
овощни насаждения с гратисен период 4 години, за 5-7 година 36 лв на дка, и за периода от 
отдаването 54 лв на дка. Така даваме за 30 години. Сега променихме, може да не е орехова 
градина, може да е лешници, кайсии, сливи, всеки кой каквото си прецени. Ако може някой 
да ми разясни има ли някакви механизми за спиране ....... Това са двата въпроса, искам 
просто разяснение, не съм против отдаването на тази земя.  
 Красимира Славева – общинска администрация 
 � �������� ���������� �� ������� ��������� 
������� � ��� ���� ���� �������� ������� � ���������� 
��������� �� ��������� ������������� ����������� � 
���� �����, ����������� ���� �� �������� � 30 ������. � 
����� �� ����������� �� ��������� ���������� � 40 
������. �� ���� � ����. �������� �� ��������� � 10 
������. ���� �� �������� � ������ � ���������� �� ���� 
�� �������� ����������.  
 Фирмата е немска, на мен ми е непозната. Ако е същата те са взели предишния пакет 
земеделски земи,  които сме им предоставили и са в процес на засаждане.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги изяснихме ли всички неясноти? 
Тодор Тодоров –общински съветник 
 Аз имам един такъв въпрос. Изяснихме цените как се определят, ще минат ли за 
одобрение през ОбС ? Друго нещо, което ме тревожи много – установихме всички, че се 



 

  
 

изсякоха крушите в Маринкалъка – същата фирма. Искам да знам в тези парцели има ли 
растителност, защото тя може и да се гори вече. И това което е там в момента като даденост 
включва ли се в цената , Общината ще си търси ли интереса, защото да не стане така, че 
човекът като ги вземе под аренда да спечели много повече от това, което има там като 
дървета. До колкото знам крушите в Маринкалъка се отсякоха точно по този начин. Там 
земята е държавна.  
Красимира Славева – общинска администрация 
 По принцип това са посевни площи. Не сме установили наличието на гори. А на 
другия въпрос – тази наредба за определяне на базисните цени е утвърдена от ОбС те 
утвърждават началните цени. По-нататък нямаме правно основание да внасяме втори път 
утвърждаване на тръжни цени.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Дами и господа общински съветници, прави сте, има такива самозалесили се трайни 
насаждения. Такъв пример имаше с  едно орехово насаждение в Посабина. Там как 
процедирахме – дойде арендатора, разбрахме се, че започва да освобождава от тези 
самозалесили се дървесни видове и кубицираме ги и ги маркира нашият лесовъд и по този 
начин ние добиваме дървесни видове, които стават за използване, а другото той си го 
изгаря. Въпроса е дали трябва да му платим труда за това, че е освободил тази орехова 
градина? До сега не сме срещали проблеми с арендаторите. Но сте прави, че може да се 
злоупотреби. Но в трайните насаждения такива големи като специалния случай в 
Маринкалъка няма. Преди всичко храсти и дървета самозалесили се. За сега така 
процедираме.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други въпроси има ли ? 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     ЗА 

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

ЗА    -  25 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението  СЕ  ПРИЕМА. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 625        
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 51, ал. 3 от НРПУРОИ,   

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  
   1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 
община Попово през 2015 год., раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в т.2. 
   2. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, за срок от 30 
стопански години, считано от стопанска 2015/16 г, за създаване на трайни насъждения в 
имоти, както следва: 
 
№          НМ           № имот Площ/дка         НТП             Кат                       АОС 
        Пакет І 
1 Берковски 31003 5,535 посевна пл. 3 10731, вп.№117,том 3/12г 
2 Берковски 67006 0,700 посевна пл. 5 10710, вп.№87, том 3/ 12г 
3 Берковски 67048 1,150 посевна пл. 4 10690, вп.№57, том 3/ 12г 
4 Берковски 67050 2,337 посевна пл. 4 10689, вп.№56, том 3/ 12г 
5 Берковски 67051 8,326 посевна пл. 4 10688 ,вп.№56, том 3/ 12г 
6 Берковски 67053 2,228 посевна пл. 4 10687,вп.№54, том 3/ 12г 
7 Берковски 67054 0,613 посевна пл. 4 10686,вп.№53, том 3/ 12г 
8 Берковски 67055 0,746 посевна пл. 4 10691,вп.№58, том 3/ 12г 
9 Берковски 67065 1,635 посевна пл. 4 10694,вп.№61, том 3/ 12г 

10 Берковски 67068 3,763 посевна пл. 4 10693,вп.№60, том 3/ 12г 
11 Берковски 67069 0,949 посевна пл. 4 10692,вп.№59, том 3/ 12г 
12 Берковски 67071 2,246 посевна пл. 4 10695,вп.№72, том 3/ 12г 
13 Берковски 67084 1,430 посевна пл. 4 10696,вп.№73, том 3/ 12г 
14 Берковски 67087 2,183 посевна пл. 4 10698,вп.№75, том 3/ 12г 
15 Берковски 67090 3,252 посевна пл. 4 10685,вп.№52, том 3/ 12г 
16 Берковски 67095 2,129 посевна пл. 4  10734,вп.№120, том 312г 
17 Берковски 68148 0,561 посевна пл. 5 10709,вп.№86, том 3/ 12г 
18 Берковски 68151 4,903 посевна пл. 5 10475,вп.№126,том16/11г 
19 Берковски 68152 1,006 посевна пл. 5 10711,вп.№88, том 3/ 12г 
20 Берковски 68155 0,589 посевна пл. 5 10713,вп.№90, том 3/ 12г 
21 Берковски 68156 0,978 посевна пл. 5 10714,вп.№91, том 3/ 12г 



 

  
 

22 Берковски 68157 4,568 посевна пл. 5 10476,вп.№127,том16/11г 
23 Берковски 68158 1,589 посевна пл. 5 10477,вп.№128,том16/11г 
24 Берковски 68161 4,596 посевна пл. 5 10712,вп.№89, том 3/ 12г 
25 Берковски 71011 1,465 посевна пл. 5 10722,вп.№108, том 3/12г 
26 Берковски 71016 2,743 посевна пл. 5 10723,вп.№109, том 3/12г 
27 Берковски 71018 0,889 посевна пл. 5 10724,вп.№110, том 3/12г 
28 Берковски 71019 0,881 посевна пл. 5 10725,вп.№111, том 3/12г 
29 Берковски 71020 1,114 посевна пл. 5 10726,вп.№112, том 3/12г 
30 Берковски 71021 6,4 посевна пл. 5 10704,вп.№81, том 3/ 12г 
31 Берковски 71022 1,902 посевна пл. 5 10705,вп.№82, том 3/ 12г 
32 Берковски 71023 1,019 посевна пл. 5 10706,вп.№83, том 3/ 12г 
33 Берковски 71024 0,865 посевна пл. 5 10707,вп.№84, том 3/ 12г 
34 Берковски 48002 94,15 посевна пл. 6 12595,вп.№103, том 5/15г 
35 Берковски 48003 26,797 посевна пл. 6 12320,вп.№193,том12/14г 
      196,237       
  Пакет ІІ           
36 Помощица 230 34,981 полска к-ра 3 3100, вп.№187, том 9/ 03г 

  Пакет ІІІ           

37 Медовина 34004 17,349 из.ливада 3 9332, вп.№181, том 13/ 10г 

38 Медовина 38001 27,626 из.нива 4 9333, вп.№182, том 13/ 10г 

39 Медовина 38004 84,033 из.нива 4 2740,вп.№119, том 3/ 08г 

      129,008       
  Пакет ІV           
40 Посабина 59001 16,869 из.нива 3 5464,вп.№130, том 15/08г 
41 Посабина 59003 16,801 из.нива 3 5465,вп.№131, том 15/08г 
42 Посабина 59005 13,090 из.нива 3 5466,вп.№132, том 15/08г 
43 Посабина 66021 39,919 из. нива 3 5467,вп.№133, том 15/08г 
44 Посабина 55002 10,196 из.нива 3 2418,вп.№193, том 10/08г 
45 Посабина 58015 11,752 из.нива 3 2419,вп.№194 том 10/08г 
      108,627       
  Пакет V           
46 Ковачевец 28007 30,877 затр.нива 5 7972,вп.№29, том 21/09г 
47 Ковачевец 32004 19,256 полска к-ра 8 7973,вп.№30, том 21/09г 
48 Ковачевец 159004 18,767 из.ливада 3 8002,вп.№164, том 21/09г 
      68,900       
  Пакет VІ           
49 Еленово 11 16,721 из.нива 2 2165,вп.№26, том 9/08г 
50 Еленово 28 9,746 полска к-ра 5 2176,вп.№37, том 9/08г 
51 Еленово 64 20,491 полска к-ра 2 2184,вп.№44, том 9/08г 
52 Еленово 286 17,089 полска к-ра 3 2194,вп.№54, том 9/08г 
53 Еленово 288 25,005 полска к-ра 3 2210,вп.№150, том 7/08г 
54 Еленово 347 15,361 полска к-ра 3 2218,вп.№156, том 7/08г 
55 Еленово 345 12,725 полска к-ра 3 2217,вп.№155, том 7/08г 
56 Еленово 207 35,619 др.изост.нива 5 2200,вп.№63, том 9/08г 
      152,757       
  Пакет VІІ           
57 Горица 1001 24,133 посевна пл. 5 2936,вп.№87, том 1/03г 



 

  
 

58 Горица 3001 13,625 посевна пл. 5 2938,вп.№85, том 1/03г 
59 Горица 6001 14,817 ливада  5 2941,вп.№82, том 1/03г 
60 Горица 11001 12,579 ливада  5 2943,вп.№80, том 1/03г 
61 Горица 24012 17,193 посевна пл. 4 2946,вп.№77, том 1/03г 
62 Горица 39001 29,243 посевна пл. 4 2952,вп.№71, том 1/03г 
63 Горица 40012 14.000 посевна пл. 4 2953,вп.№70, том 1/03г 
64 Горица 72001 151,208 посевна пл. 6 2961,вп.№62, том 1/03г 
      276,798       
  Пакет VІІІ           
65 Долец 55027 25,142 ливада 6 12596, вп.№104, том 5/ 15г 
66 Долец 55035 18,720 ливада 6 12597, вп.№105, том 5/ 15г 
67 Долец 255 12,572 храсти 6 12598, вп.№106, том 5/ 15г 
68 Долец 251 27,439 храсти 6 12599, вп.№107, том 5/ 15г 
69 Долец 253 34,642 храсти 6 12600 , вп.№108, том 5/ 15г 
70 Долец 57009 14,500 ливада 6 12602, вп.№110, том 5/ 15г 
   133,015    
 
3. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно чл.8, ал.4, т.2 от Наредбата за 
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, приета от 
ОбС-Попово. 
 

 
Преминаваме към осма точка от Дневния ред 
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 
имоти 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 
 Вчера на комисията ни беше разяснено имотите къде са, кои са. 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 

С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 
 

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

 

РЕШИ 
 

      1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
община Попово през 2015год., раздел ІІІ, т.Б - І с:  
           УПИ Х-74 от кв.20 по регулационния план на с.Медовина, Самостоятелен обект 
находящ се в УПИ ІІ от кв.43а по регулационния план на с.Тръстика и ПИ с кад.№39 от 
кв.49 по регулационния план на с.Помощица.. 
      2.Одобрява начална тръжна цена :  
          -  4 397.40 лева за УПИ Х, кад.№74 от кв.20 по регулационния план на с.Медовина с 
площ 1315кв.м. Цената е без ДДС. 



 

  
 

        -  2 012.60 лева за  Самостоятелен обект от сграда състоящ се от две помещения със 
застроена площ 49 кв.м. находящ се в УПИ ІІ от кв.43а по регулационния план на 
с.Тръстика.  
         - 4 885.10 лева за ПИ кад.№39 от кв.49 по регулационния план на с.Помощица с площ  
1 796кв.м. Цената е без ДДС.  
      3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 

Имате думата за въпроси по докладната записка.  
Тодор Тодоров – общински съветник 

До колкото знам за парцела в Медовина е закупена сградата и иска да се купи земята. 
Ако на този етап се яви някой и вземе земята какво става?  
Красимира Славева – общинска администрация 
 По принцип когато е законно построена сградата собственика я купува без търг. Но в 
случая той няма доказателства, че е законно построена сградата, въпреки че сигурно е, така 
че друг начин да продадем земята нямаме, това е негов риск, той знае.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да се надяваме, че няма да отиде някой да го рекетира. Други въпроси? 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    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    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 № 626            
 
На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от 

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

РЕШИ 
 

      1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
община Попово през 2015год., раздел ІІІ, т.Б - І с:  
           УПИ Х-74 от кв.20 по регулационния план на с.Медовина, Самостоятелен обект 
находящ се в УПИ ІІ от кв.43а по регулационния план на с.Тръстика и ПИ с кад.№39 от 
кв.49 по регулационния план на с.Помощица.. 
      2.Одобрява начална тръжна цена :  
          -  4 397.40 лева за УПИ Х, кад.№74 от кв.20 по регулационния план на с.Медовина с 
площ 1315кв.м. Цената е без ДДС. 
        -  2 012.60 лева за  Самостоятелен обект от сграда състоящ се от две помещения със 
застроена площ 49 кв.м. находящ се в УПИ ІІ от кв.43а по регулационния план на 
с.Тръстика.  
         - 4 885.10 лева за ПИ кад.№39 от кв.49 по регулационния план на с.Помощица с площ  
1 796кв.м. 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. Прекратяване на съсобственост между община Попово и „Роса” АД гр. Попово в 
УПИ ХХ и УПИ ХХІІ от кв. 4 по регулационни план на гр. Попово чрез изкупуване 
частта на Общината. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 По девета и десета точки 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 

Становището на комисията и по двете точки е с три гласа ЗА подкрепяме 
предложението за решение.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Зачитам проекта за решение: 

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

чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 



 

  
 

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

УПИ ХХ и УПИ ХХІІ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово, чрез продажба частта на 
Общината по АОС 1911/07.05.2015г. и 1912/07.05.2015г на „Роса”АД гр.Попово, 
представляваща: 
      Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3841 по кадастрална карата с площ 353 
кв.м. за който е отреден УПИ ХХ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово и Поземлен 
имот с идентификатор №57649.503.3840 по кадастрална карта с площ 174 кв.м. за който е 
отреден УПИ ХХІІ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово. 
       2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имотите:   
            - 6 950 лева за ПИ с идентификатор № 57649.503.3841 по кадастрална карта на 
гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 400 лева за ПИ с идентификатор № 57649.503.3840 по кадастрална карта на 
гр.Попово. Цената е без ДДС. 

       3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след 
извършване на всички дължими плащания от  „Роса”АД гр.Попово 

 
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     ОТСЪСТВА 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    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    -  24 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 627        
 
На основание   чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и 

чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
     

1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в    
УПИ ХХ и УПИ ХХІІ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово, чрез продажба частта на 
Общината по АОС 1911/07.05.2015г. и 1912/07.05.2015г на „Роса”АД гр.Попово, 
представляваща: 
      Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3841 по кадастрална карата с площ 353 
кв.м. за който е отреден УПИ ХХ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово и Поземлен 
имот с идентификатор №57649.503.3840 по кадастрална карта с площ 174 кв.м. за който е 
отреден УПИ ХХІІ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово. 
       2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имотите:   
            - 6 950 лева за ПИ с идентификатор № 57649.503.3841 по кадастрална карта на 
гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 400 лева за ПИ с идентификатор № 57649.503.3840 по кадастрална карта на 
гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от  „Роса”АД гр.Попово 
 
Преминаваме към десета точка от Дневния ред 
10. Прекратяване на съсобственост между община Попово и “Андрина” ООД с. 
Бракница в УПИ V, кад. № 75 и УПИ VІ, кад. № от кв. по регулационния план на с. 
Бракница, чрез изкупуване частта на Общината.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово  
 Чухме становищата на двете комисии.  
 Зачитам ви проекта за решение: 

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

чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

     1.Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ V, кад.№75 и УПИ VІ, кад.№75 от кв.4 по регулационния план на с.Бракница, чрез 
продажба частта на Общината представляваща:  
            425 кв.м. дворно място предаващо се по регулация към УПИ V собственост на 
община Попово по АОС 1914/14.05.15г. и 305 кв.м. дворно място предаващо се по 
регулация към УПИ VІ собственост на община Попово по АОС 1916/14.05.15г. на  
„Андрина”ООД с.Бракница представлявано от Марина Конрад Еверс. 
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имотите: 



 

  
 

           - 1 241.70 лева за УПИ V от кв.4 по регулационния план на с.Бракница.Цената е без 
ДДС. 
          - 747.20 лева за УПИ VІ от кв.4 по регулационния план на с.Бракница.Цената е без 
ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на 
всички дължими плащания от „Андрина”ООД с.Бракница.    
 
 

 
 

 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     ОТСЪСТВА 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    ЗА  
 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 
 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА  
 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ОТСЪСТВА 
 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    -  23  
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 



 

  
 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 628       
 
На основание  чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал .2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и 

чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

     1.Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ V, кад.№75 и УПИ VІ, кад.№75 от кв.4 по регулационния план на с.Бракница, чрез 
продажба частта на Общината представляваща:  
            425 кв.м. дворно място предаващо се по регулация към УПИ V собственост на 
община Попово по АОС 1914/14.05.15г. и 305 кв.м. дворно място предаващо се по 
регулация към УПИ VІ собственост на община Попово по АОС 1916/14.05.15г. на  
„Андрина”ООД с.Бракница представлявано от Марина Конрад Еверс. 
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имотите: 
           - 1 241.70 лева за УПИ V от кв.4 по регулационния план на с.Бракница.Цената е без 
ДДС. 
          - 747.20 лева за УПИ VІ от кв.4 по регулационния план на с.Бракница.Цената е без 
ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на 
всички дължими плащания от „Андрина”ООД с.Бракница.    
 
 
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред 
11. Приемане на решение за изменение на решение № 570 на Общински съвет Попово 
по Протокол № 44 от 26.02.2015 година.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово  
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 
Иван Неделчев – общински съветник 
 С  пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник  
 Нашата комисия с три гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за 
решение. Не можахме да уточним, нямаше кой да ни разясни, кое налага промяната на 
текста от 2540 куб. метра стояща дървесина да стане в обема дървесина, заложен в 
Лесоустройствената програма? В тази Лесоустройствена програма няма ли посочени такива 
кубици, а може ли така да се приеме без цифри?  
Христо Дюкенджиев – общински съветник 
  В Лесоустройствената програма годишното ползване на Общината е около 11 000 
кубика. И с цел да не се гласува всеки път парче по парче от ОбС , това е мое мнение за това 
се прави това.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 



 

  
 

 Уважаеми съветници, миналия път нали извикахме Снежина Братованова, нали 
Ви обяснява за Лесоустройствения план за 10 години. По този план ние сме изостанали. И 
трябваше да наваксаме тези години, които са пропуснати. Те си минаха маркираха, 
направиха по парцели за добив на дървесина. До колкото си спомням говорехме за 11 000 
кубика. Това е годишната задача. И сега правим промяна за да не е необходимо всеки месец 
да гласуваме както се получи тогава с акациите, после на следващ парцел, на трети, 
четвърти. Не сме го огледали. Трябва да гласуваме всеки път разрешение за тази сеч. 
Дюкенджиев няма ли да ми помогнеш? Хайде. Ако си казал същото, значи нямаме 
разминаване.  
Христо Дюкенджиев – общински съветник 
 Абсолютно същото казах.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 И каква е причината да не махнем това недоглеждане и да не гласуваме всеки път, а 
така да си одобрим единното количество, което си е за годината. 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Зачитам ви проекта за решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка  чл. 7, ал. 2 и ал. 4 

от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски 
продукти и чл. 4.2. от Договора за предоставяне на управление на земи и гори от 
общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 г.,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Изменя и Допълва Решение № 570 на ОбС - Попово по Протокол № 44/26.02.2015 г., както 
следва: 
т. 1. Одобрява годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 
горски територии в размер на 2540 куб. м. стояща дървесина. 
 
 Да се чете 
 
т. 1. Одобрява годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 
горски територии в размер на обема дървесина, заложен в Лесоустройствената програма 
/ЛУП/. 
 

2. Възлага на кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетото решение. 
 

Има ли други въпроси по докладната ? 
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Дами и господа, мен лично като общински съветник ме притеснява една тенденция, 
която се случва все по-често тук. Тази тенденция се състои в следното – вземане на 
лековерни решения и в следващите сесии предстои тяхната поправка. Ако не съм прав ме 
оборете, но мисля, че нашата практика показва точно това. За мен откровено това е 
притеснително.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Преминаваме към гласуване на точката от дневния ред. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА  : 

ЗА    -  25 
   ПРОТИВ   -    0 



 

  
 

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

РЕШЕНИЕ № 629       
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка  чл. 7, ал. 2 и ал. 4 

от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски 
продукти и чл. 4.2. от Договора за предоставяне на управление на земи и гори от 
общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 г.,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Изменя и Допълва Решение № 570 на ОбС - Попово по Протокол № 44/26.02.2015 г., както 
следва: 
т. 1. Одобрява годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 
горски територии в размер на 2540 куб. м. стояща дървесина. 
 
 Да се чете 
 
т. 1. Одобрява годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 
горски територии в размер на обема дървесина, заложен в Лесоустройствената програма 
/ЛУП/. 
 

2. Възлага на кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетото решение. 
 
 
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред 
12. Приемане на решение за изменение на Решение № 418 на Общински съвет Попово 
по Протокол № 33 от 24.04.2014 година. 
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Румен Русев  – общински съветник 
 С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ще ви зачета предложението за решение. 
 

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

 

РЕШИ 
  

 1. Изменя Решение № 418 на ОбС - Попово по Протокол № 33/24.04.2014 г., както 
следва: 



 

  
 

 т. 2 Одобрява, считано от 01.06.2014 г. промяна в структурата и числеността на звено 
„Заведения за социални услуги‘‘ с разкриването на 5 работни места за срок от 12 месеца. 

Да се чете: 
 т. 2 Одобрява, считано от 01.06.2014 г. промяна в структурата и числеността на 
администрацията на звено „Заведения за социални услуги‘‘ с разкриването на 5 работни 
места за срок от 17 месеца. 
 

Имате думата за въпроси, мнения и предложения.  
 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Моя въпрос е – тия хора са назначени на 01.06.2014 г. , проекта влиза в сила от месец 
октомври – какво са правили през това време до месец октомври ? 
Адалет Исмаилова – общинска администрация 
 Както е посочено в текстовата част на докладната записка Община Попово е 
задължена по съответния договор да предоставя услугата като устойчивост на проекта на не 
по-малко от една година. А за да няма сътресение в предоставянето на услугата, това са 
услуги, които се предоставят на възрастни хора, самотно живеещи, лица с увреждания. Ние 
не сме прекратявали ползването на услугата и затова първото решение е 12 месеца в 
очакване на окончателния доклад на Управляващия орган. Окончателния доклад е получен 
както е записано месец октомври, затова се налага корекцията да бъде удължен срока на 
изпълнение на този договор с още 5 месеца. Назначени са 4 домашни санитари и една 
медицинска сестра. И е нямало прекратяване на ползване на услугата. Средствата са 
заложени още на първата сесия с бюджета на общината. Няма да има корекция 
допълнителни плащания по тази дейност.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Имате ли други въпроси по отношение на тази докладна? Няма. Преминаваме към 
гласуване на тази точка от дневния ред.  
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 
   ЗА    -  18 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    5 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 
 

РЕШЕНИЕ № 630          
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон 

за публичните финанси,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

 1. Изменя Решение № 418 на ОбС - Попово по Протокол № 33/24.04.2014 г., както 
следва: 
 т. 2 Одобрява, считано от 01.06.2014 г. промяна в структурата и числеността на звено 
„Заведения за социални услуги‘‘ с разкриването на 5 работни места за срок от 12 месеца. 

Да се чете: 



 

  
 

 т. 2 Одобрява, считано от 01.06.2014 г. промяна в структурата и числеността на 
администрацията на звено „Заведения за социални услуги‘‘ с разкриването на 5 работни 
места за срок от 17 месеца. 
 
 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Става въпрос за обслужване на граждани на територията на Общината със социални 
асистенти. Може би до Вас ще стигне, ако вече не е и стигнало жалби от хора, които ние 
регистрирахме на територията на общината желаещи да ползват социални асистенти. 
Приблизително 300 молби има на територията на Общината за такова обслужване. На нас 
ни беше отпусната бройка от 60 човека. Сутринта подписах на тези 60 човека, които 
започват да работят и да подпомагат хората с увреждания. Тук няма значение възрастта, но 
най-необходима е помощта естествено за възрастните хора. Но има и деца със 100 % 
увреждания или други лица на средна възраст. Вече има жалби и възражения срещу така 
определените хора. Трябва да Ви кажа, че Социалния център прави социална оценка на 
всеки и по социалната оценка, която ни представя социалния център ние вече сключваме 
договор с тези лица. Сигурно ще има много хора, които ще мислят, че са ощетени, 
загърбени, а имат нужда от социална помощ. И да не съм лош пророк, но да не се наложи на 
следващата сесия отново да гласуваме за сметка на общинския бюджет най-фрапиращите 
случаи, които оценени в размер на десетина или повече бройки да извадим от страна на 
общината извън Социалното министерство. Има вече и се чувства напрежение на 
територията на Общината. И там където имате сигнали моля да ми ги подавате, ако някои 
хора както ми твърдят са включени в списъка за социална помощ, а пък едва ли не са си 
здрави и ходят, виждат ги и на петъчния пазар, разхождат се из града и с една дума оспорват 
тяхната привилегия за социален асистент. Сигурно ще има и такива случаи. Но не е 
общината, или ръководството на общината не преценяваме на човека каква му е социалната 
оценка. Или ако трябва ние да сме арбитри тогава настане конфликт между Социалния 
център и общинската администрация, защото трябва да преоценяваме оценката на 
специалистите, които работят в Социалния център. Говоря за Центъра на Димитър Кънев. 
Нямам нищо против техните оценки, но не можем да удовлетворим всички желаещи за 
социален асистент. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Веселинов.  
 
 
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред 
13. Приемане на решение за преминаването на действащия Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи с увреждания с адрес: гр. Попово, кв. Надежда бл. 113, 
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 година. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Румен Русев – общински съветник 
 С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси” 
Магдалена Радева – общински съветник 
 С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева – общински съветник 



 

  
 

 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно Закона за 
социалното подпомагане разпоредбата на чл. 19 ал. 4 Условията и реда за планиране, 
разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с Правилник за 
прилагане на закона. А той предвижда следното: по предложение на директора на 
Регионална дирекция социално подпомагане изпълнителния директор на Агенцията за 
социално подпомагане разрешава откриване, промяна на вида и, или промяна на капацитета 
на социалните услуги когато са делегирани от държавата дейности и отговарят на 
стандартите и критериите за социални услуги. Предложението по ал. 1 задължително следва 
да бъде в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на съответната 
община, какъвто ние имаме. Към предложението по ал. 1 се прилагат съответните 
документи удостоверяващи правото на собственост или основание за ползване на 
съответната материална база, както и възможността да бъде експлоатирана съобразно вида 
на социалната услуга.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Зачитам проекта за решение.  
На основание чл.19, ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 

чл.36в, ал.1, т.1 и ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 
подпомагане, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финнаси и чл.17, ал.1 и чл.21, ал. 1, 
т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие за преминаването на действащия Център за настаняване от семеен тип 
на деца и младежи с увреждания, по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на 
социални услуги в общността, находящ се в кв. „Надежда” бл. 113 в гр. Попово с капацитет 
12+2 деца и младежи, персонал от 12 щата и издръжка за 2015 г. – 22 038,24 лева по ЕРС, 
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 г. 

2. Определя Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – гр. 
Попово като второстепенен разпоредител с бюджети с численост 12 бр., считано от 
01.11.2015 г. 

3. Възлага на Кмета на Общината да изпрати Решението на Общински съвет гр. Попово 
до Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Търговище, за изготвяне на 
предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно 
чл. 36в, ал.1 от ППЗСП. 
 

Имате думата за въпроси по докладната. Няма. Преминаваме към гласуване.  
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 

ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 631          
 



 

  
 

На основание чл.19, ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на 
чл.36в, ал.1, т.1 и ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 
подпомагане, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финнаси и чл.17, ал.1 и чл.21, ал. 1, 
т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие за преминаването на действащия Център за настаняване от семеен тип 
на деца и младежи с увреждания, по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на 
социални услуги в общността, находящ се в кв. „Надежда” бл. 113 в гр. Попово с капацитет 
12+2 деца и младежи, персонал от 12 щата и издръжка за 2015 г. – 22 038,24 лева по ЕРС, 
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 г. 

2. Определя Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – гр. 
Попово като второстепенен разпоредител с бюджети с численост 12 бр., считано от 
01.11.2015 г. 

3. Възлага на Кмета на Общината да изпрати Решението на Общински съвет гр. Попово 
до Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Търговище, за изготвяне на 
предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, съгласно 
чл. 36в, ал.1 от ППЗСП. 
 
Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред 
14. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 
събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище” АД. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” 
Д-р Румен Русев – общински съветник 
 С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение.  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ ,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 
6604020517, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище,  ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността заместник - кмет при Община Попово, да я представлява на Общото 
събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на 
„МБАЛ - Търговище” АД и гласува с всички притежавани от общината акции точките от 
дневния ред по собствено усмотрение:   

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.- проект 
на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2014 г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от 
регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 
годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверено от регистриран одитор. 

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г. Проект на решение: Общото 
събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2014 г. да бъде 
разпределена: 10% във фонд резервен и 90% за покриване на загуби от минали години. 



 

  
 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 
дейността им през 2014 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 
г. 

5. Избор на регистриран одитор за 2015 г. Проект на решение: Общото събрание на 
акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015 г. 

6. Приемане на промяна в състава на съвета на директорите. Проект на решение: 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 
директорите. 

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 
няма да бъде възложено управление. Проект на решение: Общото събрание на акционерите 
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управление, да бъде в размер на две  средни месечни работни заплати в 
лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на 
директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 
нормативен акт. 

8. Промяна в капитала на дружеството- проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. На основание чл. 
221, т. 2 от ТЗ от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и 
намалява капитала на дружеството. В тази връзка и във връзка със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2014 г. се предлага следното решение: Общото събрание 
на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

9. Промяна в Устава на дружеството –проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.  

 
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на точката.  
 

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

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

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА  
 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. Милен Стойчев Минчев    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 № 632          
 
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ ,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 
6604020517, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище,  ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността заместник - кмет при Община Попово, да я представлява на Общото 
събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2015 г. от 10.00 часа в сградата на 
„МБАЛ - Търговище” АД и гласува с всички притежавани от общината акции точките от 
дневния ред по собствено усмотрение:   

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.- проект 
на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за 
дейността на дружеството през 2014 г. 

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от 
регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 
годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверено от регистриран одитор. 

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г. Проект на решение: Общото 
събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2014 г. да бъде 
разпределена: 10% във фонд резервен и 90% за покриване на загуби от минали години. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 
дейността им през 2014 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 
г. 

5. Избор на регистриран одитор за 2015 г. Проект на решение: Общото събрание на 
акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015 г. 

6. Приемане на промяна в състава на съвета на директорите. Проект на решение: 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 
директорите. 

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 
няма да бъде възложено управление. Проект на решение: Общото събрание на акционерите 



 

  
 

определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управление, да бъде в размер на две  средни месечни работни заплати в 
лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на 
директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 
нормативен акт. 

8. Промяна в капитала на дружеството- проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. На основание чл. 
221, т. 2 от ТЗ от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и 
намалява капитала на дружеството. В тази връзка и във връзка със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2014 г. се предлага следното решение: Общото събрание 
на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

9. Промяна в Устава на дружеството –проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.  
 
Преминаваме към точка 15 от Дневния ред.  
15. Освобождаване от длъжност и отговорност на управителя на „МБАЛ – ПОПОВО‘‘ 
ЕООД и избор на временно изпълняващ длъжността „Управител‘‘ на дружеството. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика” 
Д-р Румен Русев – общински съветник 
 С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева  – общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка като имаме едно уточнение по т. 2 
последния абзац „ със запазване на статута и на началник терапевтично отделение към 
„МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД” да отпадне, тъй като такива обстоятелства не могат да бъдат 
вписвани в Търговския регистър и не са основания по търговския закон, а запазването на 
тази длъжност да бъде включено към точка 4 с която ОбС възлага на Кмета на Общината да 
сключи договор за възлагане управлението – тя да изпълнява длъжността д-р Ганка Колева 
без да бъде изменен или прекратен трудовия и договор като началник терапевтично 
отделение към „МБАЛ- Попово”. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Тъй като има настъпили нови обстоятелства около тази докладна давам думата на д-р 
Веселинов да обясни.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово   
  Уважаеми дами и господа общински съветници, няма нови обстоятелства, има нови 
въпроси. И както д-р Атанасов каза има лековерни решения. Сега да освободим д-р 
Андреева, а после нали пак ще си задаваме същия въпрос. Първоначално д-р Колева се 
съгласи, но после ми отговори допълнително онзи ден, че не е съгласна да изпълнява тази 
длъжност. Значи освобождаваме д-р Андреева и какво става с болницата? Тя само преди 
няколко месеца си подписа договора за управление, Вие гласувахте, а сега да я освободим. 
Питам, после кой ще управлява тази болница? Или я оставяме на автопилот или нещо 
подобно ? Няма нито един желаещ да постъпи в този момент за временно изпълняващ до 
провеждане на конкурса ако изобщо някой се яви на конкурс, защото освен специално 
медицинско образование или икономическо трябва да има и здравен мениджмънт. А такива 



 

  
 

хора тук ако седнем да ги броим ще видим, че и на едната ръка ще останат свободни 
позиции. Моето мнение е д-р Андреева да излезе от ситуация, министър Москов ако си има 
проблеми със Спешна помощ Търговище да си намери лек за болката, а д-р Андреева да си 
остане да си управлява. Тя си има договор. Този договор си има срок. И аз много моля д-р 
Андреева, тя присъства тук да преосмисли своето решение или поне да остане уклончиво до 
сега желанието и да постъпи като шеф на Спешна помощ Търговище и ние да гласуваме, че 
не я освобождаваме, а я задължаваме да си продължи да си изпълнява подписания одобрен 
от Вас договор за управление на МБАЛ. Всички ние после ще се чудим какво да правим с 
тази болница. Д-р Георгиев, който до сега изпълняваше това задължение се пенсионира, той 
потърси връзка с мен. Кандидат е да дойде в болницата и по някакъв начин да помогне да 
работи. Ние в тази болница всеки лекар, всеки специалист със средно медицинско 
образование ни е ценен. Ако започнем да освобождаваме леко хора, които са се ангажирали 
с общинското здравеопазване е несериозно. Така, че аз ви призовавам Вие да гласувате 
против, а тя да си излезе от ситуация да каже на министър Москов не ме освободиха. Нали 
така д-р Андреева ? Много Ви моля да мислим с няколко крачки напред.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов. Имате думата колеги.  
Д-р Янка Андреева – управител на МБАЛ – Попово 
 Уважаеми господа, във волеизлеянието, което е посочено в моето Заявление съм 
имала пред вид това, че е невъзможно да се работи на две места по договор за управление и 
по трудов договор на пълен работен ден. Това е и морално, и физически, и оперативно 
трудно осъществимо, но в крайна сметка Общинският съвет ме е назначил, той е 
принципала и аз съм в момента в неговите ръце.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Има ли въпроси? 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     ПРОТИВ 

3. Валентин Стоянов Русчев    ПРОТИВ 
 4. Венетка Иванова Колева    ПРОТИВ 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ПРОТИВ 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ОТСЪСТВА 
 8. Георги Петров Георгиев    ПРОТИВ 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ПРОТИВ 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ПРОТИВ 
 11. Иван Стойков Райков     ОТСЪСТВА 
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ПРОТИВ 
 13. Илиян Станчев Илиев     ПРОТИВ 
 14. Катя Петрова Грибнева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 15. Костадин Иванов Димитров    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 17. Мариана Иванова Иванова     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 18. Милен Стойчев Минчев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 19. Найден Иванов Иванов     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 20. Никола Тошков Неделчев     ПРОТИВ 
 21. Николай Цонев Черкезов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ПРОТИВ 
 23. Радиана Стефанова Георгиева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 



 

  
 

 24. Росица Денева Дончева    ПРОТИВ 
 25. Румен Стойчев Русев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 26. Стефан Пенчев Рачев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

 

ЗА    -    0 
   ПРОТИВ   -   13 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   13 
 
 Решението НЕ СЕ ПРИЕМА !!! 
 
 
 
Преминаваме към точка 16 от Дневния ред. 
16. Правилник за именение и допълнение на Правилника за отпускане на еднократна 
финансова помощ на жители на Община Попово. 
 Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика” 
Д-р Румен Русев – общински съветник 
 С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Адв. Росица Денева  – общински съветник 
 ................................... преди внасянето на проект на нормативен акт за издаването или 
приемане от компетентен орган в случая Общинския съвет съставителят на проекта го 
публикува на интернет страница на съответната институция, заедно с мотивите, съответно 
доклада на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 дневен срок за предложения 
и становища по проекта. Проектът за нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада 
към него се внася за обсъждане от компетентния орган с анализ за съответствие с правото 
на европейския съюз, което е направено и следва да подкрепим проекта за решение по точка 
16. 
 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
  Колеги зачитам Ви проекта за решение: 

На основание  21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2  от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 
ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от  Закона за нормативните актове и  чл. 75 - 79 от АПК,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на 
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, както следва:  
 
§ 1.  В Раздел І „Общи положения”, чл. 1, ал. 2 се правят следните допълнения: 
 
Към текста Правилникът  има за цел: 
- Да подпомогне жителите на Община Попово , които се нуждаят от финансова помощ за 
лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да заплатят 
лечението си. 
- Да подпомогне финансово сираците на територията на Община Попово 



 

  
 

- Да подпомага жителите на Община Попово, които се нуждаят от финансова помощ в 
случай на възникнали социално -битови потребности.  
 
се добавят 
 
- Да подпомогне жителите на Община Попово , които са без доходи за издаване на 
документи за самоличност 
-Да подпомогне семействата с ниски доходи за посрещане на нужди, свързани с 
абитуриентски бал на децата им 
-Да  подпомогне жители на Община Попово с ниски доходи, на които им предстои явяване 
пред ТЕЛК 
-Да подпомогне финансово семействата на територията на Община Попово при раждане на 
близнаци. 
 
§ 2. В Раздел ІІ „Помощи за тежки здравословни заболявания‘‘ и Раздел ІІІ „Условия и ред 

за отпускане на еднократна финансова помощ за тежки здравословни състояния ‘‘ се 
правят следните изменения и допълнения: 
1. Раздел ІІІ „Условия и ред за отпускане на еднократна финансова помощ за тежки 

здравословни състояния ‘‘ се отменя; 
2. Досегашните чл. 4 и чл. 5 от Раздел ІІІ стават чл. 3 и чл. 4 от Раздел ІІ ; 
3. Досегашният чл. 3 става чл. 5; 
4. Създава се нов чл. 6: 

 Чл. 6 Размерът на помощите по този раздел е до една минимална работна заплата за 
страната. 

5. Досегашната алинея 2 на чл. 5 от Раздел ІІІ става чл. 7 от Раздел ІІ. 
 

§ 3. Раздел ІV „Отпускане на еднократна помощ в случай на възникнали социално-
битови потребности‘‘ става Раздел ІІІ и се изменя и допълва, както следва: 
1. Досегашните чл. 6, чл. 7, чл.8 и чл. 9 стават чл. 8, чл.9, чл. 10 и чл. 11; 
2. Създава се нов чл. 12: 

Чл. 12 Размерът на помощите по този раздел е до една минимална работна заплата за 
страната. 

3. Досегашният чл. 10 става чл. 13. 
 

§ 4. Раздел V „Отпускане на помощи на сираци‘‘ става Раздел ІV и се изменя и 
допълва, както следва: 
1. Досегашните чл. 11, чл. 12 и чл. 13 стават чл. 14, чл. 15 и чл. 16; 
2. Създава се нов чл. 17: 

 Чл. 17 Размерът на помощите по този раздел е до една минимална работна заплата за 
страната. 

3. Досегашният чл. 14 става чл. 18. 
  

§ 5. Раздел VІ „Финансиране‘‘ става Раздел Х. 
 

§ 6. Създава се нов Раздел VІ: 
 

Раздел VІ Отпускане на еднократна финансова  помощ за издаване на лична карта  
 
Чл. 22 / нов 05.2015г./ Еднократна финансова помощ може да бъде отпускана на лица , 
жители на община Попово , за издаване на лична карта . 
Чл. 23 /нов 05.2015г./ Еднократната помощ по чл.22 се отпуска , ако лицето е с постоянен 
адрес на територията на община Попово , срокът на личната му карта е изтекъл и лицето 
няма доходи , за да му бъде издадена нова лична карта. 



 

  
 

Чл.24 /нов 05.2015г./ Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на 
Общината , който трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Декларация за финансово  състояние  
4.Удостоверение за постоянен адрес  
Чл.25/ нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група , която: 
- проверява наличието на  изискуемите документи 
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства  
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието или 
липсата на основание за  отпускане на еднократна помощ. 
Чл.26 /нов 05.2015г./  Комисията взема решение за всяка подадена молба. 
Чл.27/нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема 
от Общински съвет. 
Чл.28/нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел са индивидуални. 
Чл.29 /нов 05.2015г./ Размерът на помощта се определя в зависимост от разходите , които 
трябва да бъдат направени за издаването на личната карта , но не повече от размера на 
гарантирания минимален доход за страната. 
Чл.30/нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 
 
§ 7. Досегашният Раздел VІІ „Размер на еднократните помощи‘‘ се отменя и на негово 

място се създава нов Раздел VІІ: 
 

Раздел VІІ  Отпускане  на еднократна финансова помощ при раждане на близнаци 
 
Чл. 31 / нов 05.2015г./ При раждане на близнаци /две и повече живородени деца от 
многоплодна бременност/  майката има право на еднократна финансова помощ за 
отглеждане на децата . 
Чл.32 / нов 05.2015г./  Помощта се отпуска по искане на майката или упълномощено от нея 
лице ,която/ което  трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Удостоверения за раждане на децата  
4.Декларация от майката , че децата не са настанени в социална институция на пълна 
държавна издръжка 
5. Декларация , попълнена от майката , че децата живеят и се отглеждат постоянно в 
страната . 
6.Лични карти на родителите  – за справка  
Чл.33 /нов 05.2015г./ Отпускането на еднократната помощ не е обвързано с доходите на 
семейството. 
Чл.34/нов 05.2015г./ Еднократна помощ при раждане на близнаци се отпуска , ако е 
поискана до една година след раждането на децата. 
Чл.35 /нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема 
от Общински съвет. 
Чл.36/нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел се изплащат на майката или 
упълномощено от нея лице. 
Чл.37 /нов 05.2015г./ Еднократната финансова помощ е в размер на 100 лв. за всяко дете 
Чл.38/нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 
 
§ 8. Раздел VІІІ „Отпускане на помощи на деца с изявени дарби‘‘ става Раздел V и се 

изменя и допълва както следва: 
1. Досегашните чл. 18 и чл. 19 стават чл. 19 и чл. 20; 
2. Създава се нов чл. 21: 



 

  
 

 Чл. 21 Размерът на помощите по този раздел е 300 лв. 
 
§ 9. Създава се нов Раздел VІІІ: 

Раздел VІІІ Отпускане на еднократна финансова помощ  на абитуриенти, чиито 
родители  са лица с ниски доходи 
 
Чл.39 /нов 05.2015г./ Право на тази помощ имат деца/лица , на които им предстои 
абитуриентски бал , но доходите на семейството са равни или по-малко от гарантирания 
минимален доход на член от семейството. 
Чл.40/нов 05.2015г./ Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на 
Общината , който трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Декларация за финансово  състояние попълнена от родителите / родителя 
4. Документ от учебното заведение , доказващ завършването на средно образование. 
Чл.41 / нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група , 
която: 
- проверява наличието на  изискуемите документи 
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства  
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието 
или липсата на основание за  отпускане на еднократна помощ. 
Чл.42 /нов 05.2015г./  Комисията взема решение за всяка подадена молба. 
Чл.43 /нов 05.2015г./ Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се 
взема от Общински съвет. 
Чл.44 /нов 05.2015г./  Помощите по реда на този раздел са индивидуални 
Чл.45/нов 05.2015г./ Размерът на помощите по този раздел е до 50% от МРЗ за страната 
Чл.46 /нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 
 

§ 10. Раздел ІХ „Допълнителни разпоредби‘‘ става Раздел ХІ и се изменя както 
следва: 
1. Досегашните чл. 19 и чл. 20 стават чл. 56 и чл. 57. 

 
§ 11. Създава се нов Раздел ІХ: 

 
Раздел ІX Отпускане на еднократна финансова помощ на лица с ЕР на ТЕЛК 
 
Чл.47/ нов 05.2015/(1) Право на тази помощ имат:  
(1) Деца/лица  ,на  които предстои първо явяване пред ТЕЛК и доходите на семейството са 
по-малки или равни на гарантирания минимален доход за член от семейството 
(2) Деца и лица , на които е изтекло ЕР на ТЕЛК и предстои явяване за издаване на ново ЕР 
от ТЕЛК и доходите на семейството са по-малки или равни на гарантирания минимален 
доход за член от семейството. 
Чл.48 Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на Общината , който 
трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Декларация за финансово  състояние  
4. Документ доказващ предстоящо явяване пред ТЕЛК  
5. ЕР на ТЕЛК , което е с изтекъл срок 
Чл.49 / нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група , която: 
- проверява наличието на  изискуемите документи 
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства  



 

  
 

- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието или 
липсата на основание за  отпускане на еднократна помощ. 
Чл.50 /нов 05.2015г./  Комисията взема решение за всяка подадена молба. 
Чл.51 /нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема 
от Общински съвет. 
Чл.52 /нов 05.2015г./ Размерът на помощта по този раздел е до 50% от МРЗ за страната  
Чл.53 /нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел са индивидуални 
Чл.54 /нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 

 
Заключителна разпоредба 

 
§ 2. Измененията и допълненията на Правилника влизат в сила 7 дни след публикуването 

им в официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/. 
 

 
  Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка. Преминаваме към 
гласуване. 
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 

ЗА    -  22 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 633        
 

На основание  21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2  от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 
ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от  Закона за нормативните актове и  чл. 75 - 79 от АПК,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на 
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, както следва:  
 
§ 1.  В Раздел І „Общи положения”, чл. 1, ал. 2 се правят следните допълнения: 
 
Към текста Правилникът  има за цел: 
- Да подпомогне жителите на Община Попово , които се нуждаят от финансова помощ за 
лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да заплатят 
лечението си. 
- Да подпомогне финансово сираците на територията на Община Попово 
- Да подпомага жителите на Община Попово, които се нуждаят от финансова помощ в 
случай на възникнали социално -битови потребности.  
 
се добавят 
 
- Да подпомогне жителите на Община Попово , които са без доходи за издаване на 
документи за самоличност 



 

  
 

-Да подпомогне семействата с ниски доходи за посрещане на нужди, свързани с 
абитуриентски бал на децата им 
-Да  подпомогне жители на Община Попово с ниски доходи, на които им предстои явяване 
пред ТЕЛК 
-Да подпомогне финансово семействата на територията на Община Попово при раждане на 
близнаци. 
 
§ 2. В Раздел ІІ „Помощи за тежки здравословни заболявания‘‘ и Раздел ІІІ „Условия и ред 

за отпускане на еднократна финансова помощ за тежки здравословни състояния ‘‘ се 
правят следните изменения и допълнения: 
6. Раздел ІІІ „Условия и ред за отпускане на еднократна финансова помощ за тежки 

здравословни състояния ‘‘ се отменя; 
7. Досегашните чл. 4 и чл. 5 от Раздел ІІІ стават чл. 3 и чл. 4 от Раздел ІІ ; 
8. Досегашният чл. 3 става чл. 5; 
9. Създава се нов чл. 6: 

 Чл. 6 Размерът на помощите по този раздел е до една минимална работна заплата за 
страната. 

10. Досегашната алинея 2 на чл. 5 от Раздел ІІІ става чл. 7 от Раздел ІІ. 
 

§ 3. Раздел ІV „Отпускане на еднократна помощ в случай на възникнали социално-
битови потребности‘‘ става Раздел ІІІ и се изменя и допълва, както следва: 
4. Досегашните чл. 6, чл. 7, чл.8 и чл. 9 стават чл. 8, чл.9, чл. 10 и чл. 11; 
5. Създава се нов чл. 12: 

Чл. 12 Размерът на помощите по този раздел е до една минимална работна заплата за 
страната. 

6. Досегашният чл. 10 става чл. 13. 
 

§ 4. Раздел V „Отпускане на помощи на сираци‘‘ става Раздел ІV и се изменя и 
допълва, както следва: 
4. Досегашните чл. 11, чл. 12 и чл. 13 стават чл. 14, чл. 15 и чл. 16; 
5. Създава се нов чл. 17: 

 Чл. 17 Размерът на помощите по този раздел е до една минимална работна заплата за 
страната. 

6. Досегашният чл. 14 става чл. 18. 
  

§ 5. Раздел VІ „Финансиране‘‘ става Раздел Х. 
 

§ 6. Създава се нов Раздел VІ: 
 

Раздел VІ Отпускане на еднократна финансова  помощ за издаване на лична карта  
 
Чл. 22 / нов 05.2015г./ Еднократна финансова помощ може да бъде отпускана на лица , 
жители на община Попово , за издаване на лична карта . 
Чл. 23 /нов 05.2015г./ Еднократната помощ по чл.22 се отпуска , ако лицето е с постоянен 
адрес на територията на община Попово , срокът на личната му карта е изтекъл и лицето 
няма доходи , за да му бъде издадена нова лична карта. 
Чл.24 /нов 05.2015г./ Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на 
Общината , който трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Декларация за финансово  състояние  
4.Удостоверение за постоянен адрес  
Чл.25/ нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група , която: 



 

  
 

- проверява наличието на  изискуемите документи 
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства  
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието или 
липсата на основание за  отпускане на еднократна помощ. 
Чл.26 /нов 05.2015г./  Комисията взема решение за всяка подадена молба. 
Чл.27/нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема 
от Общински съвет. 
Чл.28/нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел са индивидуални. 
Чл.29 /нов 05.2015г./ Размерът на помощта се определя в зависимост от разходите , които 
трябва да бъдат направени за издаването на личната карта , но не повече от размера на 
гарантирания минимален доход за страната. 
Чл.30/нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 
 
§ 7. Досегашният Раздел VІІ „Размер на еднократните помощи‘‘ се отменя и на негово 

място се създава нов Раздел VІІ: 
 

Раздел VІІ  Отпускане  на еднократна финансова помощ при раждане на близнаци 
 
Чл. 31 / нов 05.2015г./ При раждане на близнаци /две и повече живородени деца от 
многоплодна бременност/  майката има право на еднократна финансова помощ за 
отглеждане на децата . 
Чл.32 / нов 05.2015г./  Помощта се отпуска по искане на майката или упълномощено от нея 
лице ,която/ което  трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Удостоверения за раждане на децата  
4.Декларация от майката , че децата не са настанени в социална институция на пълна 
държавна издръжка 
5. Декларация , попълнена от майката , че децата живеят и се отглеждат постоянно в 
страната . 
6.Лични карти на родителите  – за справка  
Чл.33 /нов 05.2015г./ Отпускането на еднократната помощ не е обвързано с доходите на 
семейството. 
Чл.34/нов 05.2015г./ Еднократна помощ при раждане на близнаци се отпуска , ако е 
поискана до една година след раждането на децата. 
Чл.35 /нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема 
от Общински съвет. 
Чл.36/нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел се изплащат на майката или 
упълномощено от нея лице. 
Чл.37 /нов 05.2015г./ Еднократната финансова помощ е в размер на 100 лв. за всяко дете 
Чл.38/нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 
 
§ 8. Раздел VІІІ „Отпускане на помощи на деца с изявени дарби‘‘ става Раздел V и се 

изменя и допълва както следва: 
3. Досегашните чл. 18 и чл. 19 стават чл. 19 и чл. 20; 
4. Създава се нов чл. 21: 

 Чл. 21 Размерът на помощите по този раздел е 300 лв. 
 
§ 9. Създава се нов Раздел VІІІ: 

Раздел VІІІ Отпускане на еднократна финансова помощ  на абитуриенти, чиито 
родители  са лица с ниски доходи 
 



 

  
 

Чл.39 /нов 05.2015г./ Право на тази помощ имат деца/лица , на които им предстои 
абитуриентски бал , но доходите на семейството са равни или по-малко от гарантирания 
минимален доход на член от семейството. 
Чл.40/нов 05.2015г./ Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на 
Общината , който трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Декларация за финансово  състояние попълнена от родителите / родителя 
4. Документ от учебното заведение , доказващ завършването на средно образование. 
Чл.41 / нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група , 
която: 
- проверява наличието на  изискуемите документи 
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства  
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието 
или липсата на основание за  отпускане на еднократна помощ. 
Чл.42 /нов 05.2015г./  Комисията взема решение за всяка подадена молба. 
Чл.43 /нов 05.2015г./ Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се 
взема от Общински съвет. 
Чл.44 /нов 05.2015г./  Помощите по реда на този раздел са индивидуални 
Чл.45/нов 05.2015г./ Размерът на помощите по този раздел е до 50% от МРЗ за страната 
Чл.46 /нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 
 

§ 10. Раздел ІХ „Допълнителни разпоредби‘‘ става Раздел ХІ и се изменя както 
следва: 
2. Досегашните чл. 19 и чл. 20 стават чл. 56 и чл. 57. 

 
§ 11. Създава се нов Раздел ІХ: 

 
Раздел ІX Отпускане на еднократна финансова помощ на лица с ЕР на ТЕЛК 
 
Чл.47/ нов 05.2015/(1) Право на тази помощ имат:  
(1) Деца/лица  ,на  които предстои първо явяване пред ТЕЛК и доходите на семейството са 
по-малки или равни на гарантирания минимален доход за член от семейството 
(2) Деца и лица , на които е изтекло ЕР на ТЕЛК и предстои явяване за издаване на ново ЕР 
от ТЕЛК и доходите на семейството са по-малки или равни на гарантирания минимален 
доход за член от семейството. 
Чл.48 Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на Общината , който 
трябва да представи следните документи: 
1. Заявление до Кмета на Община Попово 
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна 
3. Декларация за финансово  състояние  
4. Документ доказващ предстоящо явяване пред ТЕЛК  
5. ЕР на ТЕЛК , което е с изтекъл срок 
Чл.49 / нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група , която: 
- проверява наличието на  изискуемите документи 
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства  
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието или 
липсата на основание за  отпускане на еднократна помощ. 
Чл.50 /нов 05.2015г./  Комисията взема решение за всяка подадена молба. 
Чл.51 /нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема 
от Общински съвет. 
Чл.52 /нов 05.2015г./ Размерът на помощта по този раздел е до 50% от МРЗ за страната  
Чл.53 /нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел са индивидуални 



 

  
 

Чл.54 /нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината. 
 

Заключителна разпоредба 
 

§ 2. Измененията и допълненията на Правилника влизат в сила 7 дни след публикуването 
им в официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/. 

 
 
 
Преминаваме към точка 17 от Дневния ред.  
17. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово.  
 По тази точка няма становище на комисии тъй като имаше специално създадена 
комисия със заповед на Кмета на общината, която обсъди въпроса и тъй като аз бях 
председател позволете ми да направя кратко разяснение в тази насока. Като предложения за 
почетен гражданин беше постъпило само едно предложение от инициативен комитет. 
Инициативния комитет беше от 10 души. Членовете на инициативния комитет са инж. 
Георги Керезов, Маргарита Пенкова, Ценка Пенчева, Петранка Денева, Блага Русева, Милка 
Михайлова, Станка Цвяткова, Ангелина Милкова, Донка Иванова, Йорданка Михова. Те 
предлагат на ОбС и на Кмета на Общината да удостоят със званието „Почетен гражданин” 
на град Попово г-жа Марийка Колева Банчева. Имате приложена биография на г-жа 
Банчева. Доста неща е направила. Имаше представители на общински съвет в комисията 
доста. Решението на комисията беше единодушно и всички членове на комисията 
подкрепиха предложението на инициативния комитет на г-жа Банчева да и бъде присъдено 
званието „Почетен гражданин”. 
 Също така бих искал да кажа, че имаше предложения за връчване на почетен знак, 
което може да стане директно с решение на общинска администрация, но беше предложено 
на комисията за обсъждане като имаше предложение за 4 човека. Сега в момента ми е малко 
трудно да ги кажа поименно. И четиримата са дейци на културата. Двама художници и 
двама свързани с музикалното изкуство. Комисията реши, че ще им бъдат връчени почетни 
знаци не за принос в обществената дейност, а почетни знаци за творчество, което би 
трябвало да е нещо по-различно. Това беше решението на комисията. А сега ще ви зачета 
проекта за решение, след което ще го обсъдим: 
 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на 
звание „Почетен гражданин на град Попово”,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Марийка Колева 
Банчева. 

 
  Имате думата за въпроси.  
 
Тодор Тодоров – общински съветник 
  Аз съм напълно съгласен напълно с това, което се предлага. За мое удовлетворение 
започнаха да получават званието хора, които са напълно заслужили и са работили за града. 
Защото на много хора им връчихме това звание, които са родени някъде около Попово, но 
нищо не са направили за Попово и не са били в Попово. Казвам моето мнение в момента и, 
че съм много удовлетворен защото „РОДИНА” заема една голяма част от визитната 
картичка на Попово със създаването си, със заемането на толкова много работни места. Аз 
мисля, че икономиката на града ни в момента сигурно на 80 % е свързана с това, което 
направила „РОДИНА” в попово и размножаването на леката промишленост в различни 



 

  
 

форми. Така, че подкрепям напълно това, което се предлага от инициативния комитет. 
Искам да направя едно допълнение. Казахме за художници. Тази година се навършват 60 
години от раждането на Деян Йорданов. Деян Йорданов заема една голяма част също от 
визитната картичка на Попово. Това е единствения художник, който е работил на 
територията на Попово поне 35 години, ако не и 40. Присъждахме звание „почетен 
гражданин” на художници, които са родени тук, излезли са от тук и са имали сериозно 
творчество. Сега също го приравняваме до другия художник Румен Спасов, който също е 
роден в Попово, но всеки знае, че Румен Спасов е от Казанлък, защото там работи. Моето 
предложение е Деян Йорданов да бъде „Почетен гражданин на Попово”. Ако е възможно да 
се преразгледа това от комисията, защото картини на Деян притежават граждани от цяла 
България, от Европейските държави, даже извън границите на Европа. Той наистина се 
явява една така – всички знаят, че Деян Йорданов е от Попово и работи в Попово. Мисля, че 
е заслужил с неговото творчество и приноса който е дал. Зад това мое предложение застава 
групата съветници на ГЕРБ, обсъдили сме го това и сме го решили, така че предлагаме Деян 
Христов Йорданов във връзка с 60 годишния му юбилей тази година да му бъде връчено 
званието „Почетен гражданин на Попово” Благодаря Ви.  
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Г-н Тодоров, аз Ви изслушах внимателно. Едно от предложенията бяха тези две 
имена Деян Йорданов и Румен Спасов, във връзка с предстоящата им изложба, която те 
двамата ще направят в следващите няколко месеца, на тях да им бъде връчен почетния знак 
на града ни. Ако Вие правите това предложение за Деян Йорданов да бъде удостоен със 
званието „Почетен гражданин” ще го подложа на гласуване. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово 
  Приветствам предложението г-жа Банчева да бъде „Почетен гражданин „ на Попово. 
Помня нейните заслуги, помня я като действащ директор, защото по-младите може би не си 
спомнят това, но тя наистина заслужава това признание. По отношение на това, не искам да 
се бъркам на работата на комисията, но предложенията са за хората, които са в сферата на 
творчеството, обаче ние в момента не ги награждаваме по случай 24 май, а по случай 
празника на града. И по тази логика може би трябва да учредим тогава награди на 
земеделски производители, на здравеопазване, търговски работници, защо да ги класираме в 
сфери. По принцип за празника на града се награждават хора, които имат някакви заслуги, 
като могат да бъдат от различни сфери тези хора. Поне моето мнение е, че не бива да се 
делят. Нека си получат тези предложени кандидатури почетния знак на града, не някакъв 
друг знак. За Диян Йорданов нека да гласуваме.  
Катя Грибнева – общински съветник 
  Аз искам да внеса едно уточнение като член на комисията. Там се разглеждаше този 
въпрос за двамата художници и стана на въпрос, че ако на единия се даде, другия ще се 
разсърди, защото имат обща изложба и т. н. Но имаше и друго предложение с което 
излязохме за другите сфери. Ако има предложение и от други сфери хора, които са 
заслужили има време до празника на града да се внесат и други предложения. Нали така 
беше?  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Има предложение за втори почетен гражданин. Подлагам на гласуване 
предложението на Тодор Тодоров: 

2. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Деян Христов 
Йорданов. 

 
Преминаваме към гласуване на предложението: 
Гласуваме ЗА : 

 
ЗА    -  21 

   ПРОТИВ   -    0 



 

  
 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    3 
 
 Предложението се приема. 
 
Преминаваме към гласуване на Решението. 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 

ЗА    -  22 
   ПРОТИВ   -    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2 
 
 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 634          
 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на 
звание „Почетен гражданин на град Попово”,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Марийка Колева 
Банчева. 

2. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Деян Христов 
Йорданов. 

 
 
Преминаваме към 18 точка от Дневния ред: 
18.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
Давам думата на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 
политика” 
Д-р Румен Русев  – общински съветник  
 Уважаеми колеги, в Общинска администрация са постъпили 15 молби за отпускане 
на еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията прави следното предложение: 
 
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 
 

1. Атанас Михайлов Радев   - 150 лева 
2. Данко Веселинов Йорданов  - 100 лева 
3. Ирина Огнянова Милкова  -   50 лева 
4. Румен Тодоров Михайлов  - 150 лева 
5. Севие Ахмедова Юсеин   - 100 лева 
6. Живко Йорданов Антонов  -   80 лева 
7. Сийка Николова Масълска  - 150 лева 
8. Мирослав Илиев Маринов  - 100 лева 
9. Фатме Алиева Алиева    -   80 лева 
10. Иван Стоянов Стойков   - 100 лева 

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

1. Тензиле Аптулова Ахмедова 



 

  
 

2. Пенка Тодорова Петрунова 
3. Зинеб Ахмед Мустафа 
4. Адриана Алдинова Мерджанова 
5. Стоян Бончев Ангелов 

 
Раздадени са 1060 лева.  
 

 
 
 
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 Русев  
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 № 635          
 
 

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: 
 

11. Атанас Михайлов Радев   - 150 лева 
12. Данко Веселинов Йорданов  - 100 лева 
13. Ирина Огнянова Милкова  -   50 лева 
14. Румен Тодоров Михайлов  - 150 лева 
15. Севие Ахмедова Юсеин   - 100 лева 
16. Живко Йорданов Антонов  -   80 лева 
17. Сийка Николова Масълска  - 150 лева 
18. Мирослав Илиев Маринов  - 100 лева 
19. Фатме Алиева Алиева    -   80 лева 
20. Иван Стоянов Стойков   - 100 лева 



 

  
 

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

6. Тензиле Аптулова Ахмедова 
7. Пенка Тодорова Петрунова 
8. Зинеб Ахмед Мустафа 
9. Адриана Алдинова Мерджанова 
10. Стоян Бончев Ангелов 

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

 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и седмото 
заседание на Общински съвет Попово. 
 
 Благодаря ви за участието ! 
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