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ПРОТОКОЛ    № 49 
 

 

Днес 26.06.2015 г. / петък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се проведе  
ЧЕТИРИДЕСЕТ и ДЕВЕТОТО 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 ДЕВЕТОТО  заседание на ОбС Попово. 

 

На заседанието присъстват зам. областния управител г-н Стефан Иванов, кмета на 

общината д-р Людмил Веселинов,  зам. кмет инж. Милена Божанова, зам.  кмет Емел 

Расимова, служители от общинската администрация. 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  10  

точки. 

 
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред: 
 
1. Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост за общо и индивидуално 
ползване за 2015/2016 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на 
земята в добро екологично и земеделско състояние.  
 

2. Възлагане управлението на рибните ресурси и охраната на язовир „Баба Тонка” – 
публична общинска собственост на сдружение „Рибар – Баба Тонка”. 
 
3. Одобряване на оценка за продажба имот частна общинска собственост чрез 
публичен търг. 
 
4. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 
търг. 
 

5. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2015 г. 
 
6. Даване на съгласие за участие на Община Попово с проектно предложение за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура № BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот”. 
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7. Съгласуване на промени в годишния план за дейността по вътрешен одит за 2015 
година. 
 
8. Частична отмяна на разпоредби на Правилник за финансово подпомагане на брачни 
и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово. 
 
9. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

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

 
Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -  27 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 
 
Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   
1. Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост за общо и индивидуално 
ползване за 2015/2016 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на 
земята в добро екологично и земеделско състояние.  
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 
 Нашата ПК проведе своето заседание вчера от 16 часа в пълен състав и в 

присъствието на представители на общинската администрация. След разглеждане на 

материалите с четири гласа ЗА и един ПРОТИВ 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 два гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя докладната записка. ЗОС 

ни оказва по реда на чл. 8 ал. 1, че придобиване, разпореждане  с имоти и вещи общ. 

собственост се извършват под общото ръководство и контрол на ОбС. Пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем, като същите следва да бъдат 

одобрени от ОбС определени с решение за общо или индивидуално ползване, каквото е по 

разпоредбата на чл. 37 ал. 3 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 

ОбС следва да определи с решение прието с мнозинство от 15 гласа ЗА и последните 

разпореждания на ЗСПЗЗ чл. 37о, към решението се прилага и Списък със данни за 

земеделските стопани и техни сдружения регистрирани като юридически лица, 

отглежданите от тях животни, данни за физически блокове и парцели на общинските мери. 

Кмета на общината съгласува Списъка с Областната Дирекция по безопасност на храните. 

Нашето решение е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на 

чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Земеделски стопанин 

включен в Списъка по ал. 2 може да получи заверено от Кмета на общината копие на 

решението за определяне ползването на мерите и пасищата.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение: 
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На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о 
от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1.Приема  годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 

2015/16год с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за 

други цели, като дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо  и 

индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, 

отглеждащи животни в община Попово. 

2.Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в размер 

на 29 548,372 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, 

пасища и мери за общо ползване в землищата на община Попово”, подлежащи за предоставяне 

на земеделските стопани- животновъди. Определя 2007.963 дка за отдаване под наем за 

индивидуално ползване /за разпределение между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти, отглеждащи пасищни животни/ /Приложение №3/  

3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат 

добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на 

земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски стопани, ползващи затревени 

площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 

животински единици на хектар (ЖЕ/ха) 

4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и кметските 

наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на договори. Съгласно 

чл.37о ал.7 и ал.8 от ЗСПЗЗ, решението на общинския съвет е правно основание за общо 

ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители и земеделските стопани включени в списъците от Приложение №1 могат да 

получат заверено копие от решението за определяне на ползването на мерите и пасищата. 

5. Задължения на общината: 

-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от 

местното население за паша на притежаваните от тях животни. 

-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно 

необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за 

поддържането им в добро екологично състояние. 

 6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни: 

-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ; 

-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им; 

-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване; 

-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и 

противопожарни правила; 

-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите; 

-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите; 

-да изпълняват указанията на специализираните органи; 

-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват 

неразрешени химически препарати и торове; 

- да не унищожават единични и групи дървета. 

7. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се обявява в 

срок, определен в ЗСПЗЗ. 

8. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след 

заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм, но не по ниска от средното 

рентно плащане за землището от правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи 
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договор за наем за срок от 5 стопански години.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение № 1 / 
2.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени 

места за общо ползване. / Приложение № 2 / 

3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени 

места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 

 

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

желаещи. Преминаваме към гласуване.  

 

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

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ПРОТИВ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА 
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. 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   -     2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 636         
 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о 
от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1.Приема  годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 

2015/16год с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за 

други цели, като дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо  и 

индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, 

отглеждащи животни в община Попово. 

2.Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в размер 

на 29 548,372 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, 

пасища и мери за общо ползване в землищата на община Попово”, подлежащи за предоставяне 

на земеделските стопани- животновъди. Определя 2007.963 дка за отдаване под наем за 

индивидуално ползване /за разпределение между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти, отглеждащи пасищни животни/ /Приложение №3/  

3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат 

добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на 

земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски стопани, ползващи затревени 

площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 

животински единици на хектар (ЖЕ/ха) 

4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и кметските 

наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на договори. Съгласно 

чл.37о ал.7 и ал.8 от ЗСПЗЗ, решението на общинския съвет е правно основание за общо 

ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители и земеделските стопани включени в списъците от Приложение №1 могат да 

получат заверено копие от решението за определяне на ползването на мерите и пасищата. 

5. Задължения на общината: 

-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от 

местното население за паша на притежаваните от тях животни. 

-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно 

необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за 

поддържането им в добро екологично състояние. 

 6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни: 

-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ; 

-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им; 

-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване; 

-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и 

противопожарни правила; 

-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите; 

-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите; 

-да изпълняват указанията на специализираните органи; 

-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват 

неразрешени химически препарати и торове; 

- да не унищожават единични и групи дървета. 

7. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се обявява в 

срок, определен в ЗСПЗЗ. 

8. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след 
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заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм, но не по ниска от средното 

рентно плащане за землището от правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи 

договор за наем за срок от 5 стопански години.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение № 1 /  
2.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени 

места за общо ползване. / Приложение № 2 / 

3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по населени 

места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 

 
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред. 
2. Възлагане управлението на рибните ресурси и охраната на язовир „Баба Тонка” – 
публична общинска собственост на сдружение „Рибар – Баба Тонка”. 
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 четири гласа ЗА,  един ПРОТИВ  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 два гласа и един против подкрепя докладната записка. Съгласно 

чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС имоти и вещи общинска собственост се управляват в интерес на 

населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, 

какъвто явно има на лице съобразно заявлението на Сдружението. Имоти и вещи общинска 

собственост се използват по предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. 

Предоставените имоти и вещи не могат да се отстъпват за ползване . И специфичния тук 

закон за рибарство и аквакултури, организации по чл. 11 ал. 1 и 2 осъществяват охраната на 

обектите определени само за любителски риболов на териториите на действие на 

съответните Сдружения, където управлението на рибните ресурси им е възложено по реда 

на чл. 15а и действат за опазване на рибните ресурси.  

Георги Георгиев -   председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15а, ал. 4 във връзка с чл. 11а, ал. 2 

от Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 47, ал. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 

 1. Възлага на сдружение „Рибар – Баба Тонка”, регистрирано с решение № 

24/19.05.2015 г. на Окръжен съд гр. Търговище, със седалище и адрес на управление с. Баба 

Тонка, община Попово, ул. „Славянска” № 28, представлявано от Митко Николов Косеров с 

ЕГН 4808148222 – председател,  управлението на рибните ресурси във воден обект язовир 

„Баба Тонка”, находящ се в землището на с. Баба Тонка, представляващ имот № 000052  с 

площ 13,771 дка., за който е съставен АОС № 2652/14.02.2000 г. както и да  охраната  на 

язовира за осъществяване на любителски риболов. 

 2. Възлага на кмета на общината сключването на договор. 
 

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка и по предложението за 
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решение. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Колеги, няколко въпроса възникнаха в мен. Първо, че това сдружение е създадено 

съвсем прясно – на 19 май 2015 г. То за този язовир ли е създадено ? Второ този язовир като 

сме прекратили концесията, има ли нещо в него? И има ли какво да се охранява, защото все 

пак има сключване на договор и в този договор сигурно ще има и цена. Интересува ни и 

цената. Ако то ще има любителски риболов, а в язовира няма нищо той ще трябва да се 

зарибява, трябва да се осъществява някаква дейност според мен. Малко повече за дейността 

на това сдружение и този договор, който предстои да бъде сключен.  

Красимира Славева – общинска администрация 
 В случай не става въпрос за концесия, а за възлагане управлението на рибните 

ресурси в язовира. Ние прекратихме през февруари 2015 г. договора, с шестмесечно 

предизвестие, който срок изтича през месец август. До сега няма проявен интерес към този 

язовир за отдаване на концесия, той е малък язовир предполагам знаете. Към него е изявен 

интерес единствено от това сдружение, което е юридическо лице с нестопанска цел. 

Фактически то нищо няма да плаща само ще охранява рибните ресурси и язовира. Не 

говорим за концесия. Както е язовир „Каваците”. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси има ли по отношение на тази докладна. Преминаваме към гласуване 

по тази точка.  

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      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА 
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 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     ПРОТИВ 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
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 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 
 

   ЗА    -   23 
   ПРОТИВ   -     3 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 637  
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15а, ал. 4 във връзка с чл. 11а, ал. 2 
от Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 47, ал. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 

 1. Възлага на сдружение „Рибар – Баба Тонка”, регистрирано с решение № 

24/19.05.2015 г. на Окръжен съд гр. Търговище, със седалище и адрес на управление с. Баба 

Тонка, община Попово, ул. „Славянска” № 28, представлявано от Митко Николов Косеров с 

ЕГН 4808148222 – председател,  управлението на рибните ресурси във воден обект язовир 

„Баба Тонка”, находящ се в землището на с. Баба Тонка, представляващ имот № 000052  с 

площ 13,771 дка., за който е съставен АОС № 2652/14.02.2000 г. както и да  охраната  на 

язовира за осъществяване на любителски риболов. 

 2. Възлага на кмета на общината сключването на договор. 
 
Преминаваме към трета точка от Дневния ред. 
3. Одобряване на оценка за продажба имот частна общинска собственост чрез 
публичен търг. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев – общински съветник 
 С четири гласа ЗА,  един ПРОТИВ  подкрепяме докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси” 

Магдалена Радева  – общински съветник 
 Нашата комисия проведе своето заседание вчера 25 юни от 14.30 часа. Присъстваха 4 

членове на комисията и представители на общинска администрация. С четири гласа ЗА 

комисията подкрепя докладната записка по трета точка от Дневния ред. 

Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

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

РЕШИ 
  
Одобрява начална тръжна цена за продажба на: 
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- Урегулиран поземлен имот ІV от кв. 71 по регулационния план на с. Медовина 
собственост на Общината по АОС 1146/11.01.05 г. с площ 940 кв. м. с начална тръжна цена 
2 878.70 лева. Цената е без ДДС. 
 

Колеги, имате думата за въпроси по докладната. Няма желаещи. Преминаваме към 

гласуване 

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

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

3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 
 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА 
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. 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   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 638       
 

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 с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА,   Общинският съвет 
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РЕШИ 
  
Одобрява начална тръжна цена за продажба на: 
- Урегулиран поземлен имот ІV от кв. 71 по регулационния план на с. Медовина 
собственост на Общината по АОС 1146/11.01.05 г. с площ 940 кв. м. с начална тръжна цена 
2 878.70 лева. Цената е без ДДС. 
 
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 
4. 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 четири гласа ЗА и един ПРОТИВ  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 четири гласа ЗА подкрепя предложения проект за решение.. 

Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам 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 57649.113.313 0,583 4 за зем.труд и отдих 12677 211 

Попово 57649.113.320 0,548 4 за зем.труд и отдих 12678 198 

Попово 57649.113.334 0,544 4 за зем.труд и отдих 12679 197 

Попово 57649.113.335 0,509 4 за зем.труд и отдих 12680 184 

Попово 57649.113.342 0,485 4 за зем.труд и отдих 12681 176 

Попово 57649.113.343 0,492 3 за зем.труд и отдих 11702 178 

Попово 57649.113.357 0,539 3 за зем.труд и отдих 11703 195 

Марчино 53003 16,428 5 нива 12674 3565 

 

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

гореописаните имоти.  

 
Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 

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

Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на решението:  
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО  : 

 
1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ПРОТИВ 
3. Валентин Стоянов Русчев    ЗА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 
 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 
 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 
 7. Ганка Радева Колева      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА 
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 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     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА  
 
   ЗА    -   23 
   ПРОТИВ   -     2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     3 
 

 РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 639     
 
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: 
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НМ Имот № Площ Кат НТП АОС 
Начална тръжна  
цена   лв/имот 

Попово 57649.113.313 0,583 4 за зем.труд и отдих 12677 211 

Попово 57649.113.320 0,548 4 за зем.труд и отдих 12678 198 

Попово 57649.113.334 0,544 4 за зем.труд и отдих 12679 197 

Попово 57649.113.335 0,509 4 за зем.труд и отдих 12680 184 

Попово 57649.113.342 0,485 4 за зем.труд и отдих 12681 176 

Попово 57649.113.343 0,492 3 за зем.труд и отдих 11702 178 

Попово 57649.113.357 0,539 3 за зем.труд и отдих 11703 195 

Марчино 53003 16,428 5 нива 12674 3565 

 

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

гореописаните имоти.  

 
Преминаваме към пета точка от Дневния ред 
5. 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 председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Иван Неделчев  – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ПРОТИВ  комисията подкрепя докладната записка 

Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Нашата комисия подкрепя докладната с два гласа ЗА и един ПРОТИВ.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам ви проекта за решение: 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9   от Закона за 
общинската собственост  и чл. 5А, 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/ 

  –  УПИ ІV, кад. № 514, кв. 100 а по регулационния план на с. Садина   с площ от 835 

кв. м.; 

 3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

определяне на наемателя. 
 

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 : 
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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      ЗА 
 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 
 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 
 11. Иван Стойков Райков     ЗА 
 12. Ивелина Костантинова Андреева    ЗА 
 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 
 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 
 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 
 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 
 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 
 18. 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   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 640   
 
На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9   от Закона за 

общинската собственост  и чл. 5А, 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/ 

  –  УПИ ІV, кад. № 514, кв. 100 а по регулационния план на с. Садина   с площ от 835 

кв. м.; 
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 3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 

определяне на наемателя. 
 
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред 
6. Даване на съгласие за участие на Община Попово с проектно предложение за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура № BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот”. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе своето заседание в пълен състав на 232 юни. Участие в 

заседанието взеха и представители на общинска администрация. С пет гласа ЗА комисията 

подкрепя предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Позволете да прочета проекта за решение: 

 
На основание  чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства с проектно предложение за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020”, процедура № BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 

Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 

цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес”, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване”; 

2. Дава подкрепа за дейността на „Звено за услуги в домашна среда“, създадено по процедура 

„Помощ в дома“ за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 

домашна среда;  

3. Във връзка с изпълнение на т. 6.6. от чл. 6 Други специфични условия на договора за 

безвъзмездна финансова помощ, който ще бъде сключен между Община Попово и 

Министерство на труда и социалната политика, с цел гарантиране на устойчивост, Кметът на 

Община Попово да поддържа услугите за социално включване в общността или в домашна 

среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния 

доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. Срокът продължава да тече 

след отпадането им.  

 
Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Имате думата за въпроси по докладната записка.  

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Подкрепям напълно предложената докладна. Понеже тук става въпрос за 

подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години, може да не е съвсем в 

точката това, но аз искам още един път да кажа, че след като общината кандидатства по 

такива програми и иска осъществяване на такава финансова помощ крайно време е да се 

реши въпроса с асансьора в сградата отсреща. Хората не могат да отидат и да ползват 

нормално услугите, които предоставят социални грижи. Бюрото по труда е там. Поставям 

въпроса не за първи път. Аз мисля, че това е нещо изключително важно. Не е чак толкова 

важно асансьорите тук да работят. По важно е там един асансьор да работи. Защото тия 

хора им е невъзможно да се качат до тези служби. За това питам просто. Да помислим по 

този въпрос заедно. Благодаря.  
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Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.  
 Господин Председател, уважаеми съветници, вярно че е така, но конструктивно там не е 

възможно да сложим никакъв асансьор поради клетката. Ние трябва да гласуваме капиталовата и да 

правим асансьор, който да е външен. Дали отзад, дали отпред на фасадата на сградата. Този въпрос 

винаги е стоял, но не можем да го решим със съществуващата асансьорна шахта, нито пък да 

разбиваме и да разширяваме, което е невъзможно от строителна гледна точка.  

 А за темата за подпомагането на хората в неравностойно положение аз мисля, че на 

предпоследната сесия казах. 280 молби има от хора, които искат да им бъде оказана допълнителна 

помощ от социални асистенти. Подписах договор с 60 такива, тъй като толкова часа ни разпределиха 

на нашата община, до колкото си спомням 7200 часа бяха. Ние сме направили писмо официално до 

министър Калфин – искаме още часове да ни бъдат разпределени. Сега предстои втория етап да 

търсим решение на този въпрос. Дадохме възможност да се жалват хора, които според тях са 

ощетени. За съжаление има такива хора, които в предния програмен период бяха им договорирани 

такива социални асистенти, а сега отпаднаха и има хора със 100 % нетрудоспособност и са останали 

без такива асистенти. Но социалната оценка не правят служителите на общината. Социалната оценка 

се прави от Социалния център насреща. Можете сами да си представите какво ще стане, ако тръгнем 

ние да преразглеждаме и да даваме оценки на тяхната работа. Затова съм сезирал г-жа Георгиева, 

която е  регионалния областен ръководител да направи проверка на техните служители, които са 

дали според нашата комисия социално несправедлива оценка на хора, които наистина се нуждаят и 

не са попаднали в по-предни места за социална помощ. Така, че този въпрос е отворен и 

продължаваме и на следващата сесия може би в края на юли ще Ви уведомя до къде сме стигнали. 

Предните искания за социална помощ бяха около 208 мисля, сега с напредване на времето нуждите 

на хората, особено в селата, самотно живеещи, хора с парализи, с инфаркти набъбна , а при 

положение и че нямаме Дом за възрастни хора положението става все по-опасно и тежко на 

територията на Общината.   

Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
Колеги, има ли други въпроси по тази точка ? Няма. Преминаваме към гласуване на 

точката от дневния ред. 

 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 
   ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 641     
 

На основание  чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства с проектно предложение за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020”, процедура № BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”, 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 

Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 

цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес”, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване”; 
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2. Дава подкрепа за дейността на „Звено за услуги в домашна среда“, създадено по процедура 

„Помощ в дома“ за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или 

домашна среда;  

3. Във връзка с изпълнение на т. 6.6. от чл. 6 Други специфични условия на договора за 

безвъзмездна финансова помощ, който ще бъде сключен между Община Попово и 

Министерство на труда и социалната политика, с цел гарантиране на устойчивост, Кметът на 

Община Попово да поддържа услугите за социално включване в общността или в домашна 

среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния 

доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. Срокът продължава да тече 

след отпадането им.  

 

Преминаваме към седма точка от Дневния ред 
7. Съгласуване на промени в годишния план за дейността по вътрешен одит за 2015 
година. 
Вносител : д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Адв. Росица Денева – общински съветник 
Нашата комисия с два гласа ЗА и един против подкрепя решението по тази докладна. 

Съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор ръководителя на вътрешния одит е 

отговорен за цялостната дейност на Звеното за вътрешен одит, което включва изготвяне и 

представяне за съгласуване от ръководителя на организацията и от Председателя на одитния 

комитет, ако има сформиран такъв проект на статут на Звеното за вътрешен одит, 

Стратегически и Годишен план за вътрешен одит и по точка 4 следи за изпълнението на 

годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за 

вътрешен одит в публичния сектор в звеното, което ръководи. По чл. 35 от същия Закон 

промените в Стратегическия и Годишния план, каквито сега се предлагат се извършват въз 

основа оценка на риска по предложение ръководителя на вътрешния одит и се утвърждават 

от ръководителя на организацията и от Одитния комитет.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам ви проекта за решение:   

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и 
местна администрация, във връзка с чл. 27, ал.. 1, т.1 и т. 4, ал.2  и чл. 35 от Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор /обн., ДВ, бр. 27 от 31.06.2006г., изм. и доп...... бр. 

15 от 15.02.2013 г. в сила от 01.01.2014 г./,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 Общински съвет- гр. Попово съгласува: 

 
1.1. Промени в Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община 
Попово за 2015 година, като в раздел ІІІ-Одитни ангажименти се добавят: 

3.1.6. Одитен ангажимент за даване на увереност ОА1506/У 
Цел на ангажимента : Проверка на законосъобразност при определяне, начисляване и  

изплащане допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в 

Община Попово през първото тримесечие на 2015 г. 

Ориентировъчен времеви разчет – 25 работни дни – период на извършване – м.VІІ. 

2015 г. 

 
3.1.7. Одитен ангажимент за даване на увереност ОА1507/У 
Цел на ангажимента : Проверка на законосъобразност при определяне, начисляване и  

изплащане допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в 

Община Попово през второто тримесечие на 2015 г. 
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Ориентировъчен времеви разчет – 25 работни дни – период на извършване – м.VІІІ. 

2015 г. 
 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. 

Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен с така предложения проект за 

решение, моля да гласува. 

 
Гласуваме ЗА : 
   ЗА    -  18 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    8 
 

 Решението  СЕ  ПРИЕМА. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 642        
 
На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, във връзка с чл. 27, ал.. 1, т.1 и т. 4, ал.2  и чл. 35 от Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор /обн., ДВ, бр. 27 от 31.06.2006г., изм. и доп...... бр. 

15 от 15.02.2013 г. в сила от 01.01.2014 г./,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 Общински съвет- гр. Попово съгласува: 

 
1.1. Промени в Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община 
Попово за 2015 година, като в раздел ІІІ-Одитни ангажименти се добавят: 

3.1.6. Одитен ангажимент за даване на увереност ОА1506/У 
Цел на ангажимента : Проверка на законосъобразност при определяне, начисляване и  

изплащане допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в 

Община Попово през първото тримесечие на 2015 г. 

Ориентировъчен времеви разчет – 25 работни дни – период на извършване – м.VІІ. 

2015 г. 

 
3.1.7. Одитен ангажимент за даване на увереност ОА1507/У 
Цел на ангажимента : Проверка на законосъобразност при определяне, начисляване и  

изплащане допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служителите в 

Община Попово през второто тримесечие на 2015 г. 

Ориентировъчен времеви разчет – 25 работни дни – период на извършване – м.VІІІ. 

2015 г. 
 
Преминаваме към осма точка от Дневния ред 
8. Частична отмяна на разпоредби на Правилник за финансово подпомагане на брачни 
и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово. 
Вносител: Никола Тошков – общински съветник 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
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Адв. Росица Денева – общински съветник 
 В нашата комисия не участва младия татко, поздравявам го лично. Имахме няколко 

въпроса и не можахме да се обединим около проекта за решение. Лично аз искам да 

попитам – един път говорим за „Отмяна” друг път говорим за „отпадане”. Трябва да 

приемем едно общо понятие – или „отмяна” както обикновено се пише, когото става въпрос 

на нормативен акт или „отпада” .  И на 3 страница, където сте писали – „отпада” – от кой 

член е тази ал. 2 не можах да разбера и отделно най-отзад пишете „отменя” където са 

някакви медицински понятия, които искам да разбера от къде сте ползвал консултация за 

това нещо, защото никой от членовете на нашата комисия не притежава такива специални 

медицински познания, с които да определим дали трябва да се отменя това нещо, дали не 

трябва.  

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 с пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка единодушно.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата на вносителя. 

Никола Тошков – общински съветник 
 За пореден път адв. Денева е права. Допуснал съм грешка там където съм написал 

„отпада”. Трябва да е „отменя” както тя поясни. Това което отпада в Правилника си вървят 

глава 1, раздел 1 от чл. 3 ал. 2 отпада до ал. 3. Защо отпада ? При изготвянето на 

Правилника съм стъпил на няколко Правилника от други общини. В момента към 

Министерството има един Център за асистирана репродукция и точно това, което е описано 

в тази част, което отпада се финансира от държавата. И както така ме посъветваха хора с 

богат житейски опит, няма смисъл общината да финансира това, което се финансира от 

държавата. Затова ако отворите страница на Центъра ще видите същия текст едно към едно. 

Понеже правилниците, които съм ползвал те са по-стари, те са на по 6,7 години на общини, 

които имат такъв фонд за подпомагане и те самите не са си го махнали.  

 А другото предложение, те си вървят подред, това е от същия член ал. 5 т. 2. Ако си 

спомняте следващия член беше за годините на жените, който го обявихме за 

дискриминационен. По същия начин ме убедиха, че този текст е дискриминационен също 

толкова, колкото годините на жените в момента.  

Адв. Росица Денева – общински съветник 
 Ако бъда подкрепена от г-н Тошков, решението би трябвало да изглежда така: 
 
1. Приема отмяна на разпоредби на ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 
БРАЧНИ И ИЗВЪНБРАЧНИ ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО както следва: чл. 3 ал. 2 и ал. 5 т. 2.  
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, подлагам на гласуване предложението на адв. Денева за промяна в 

решението: 

 

Гласуваме ЗА : 
 

   ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Предложението се приема. 
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Преминаваме към гласуване на точката от дневния ред с промяната, която беше 
гласувана.  
 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА : 

 
   ЗА    -  26 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 
 

 Решението се приема. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 643             
 
На основание чл. 21 ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА , чл. 1, чл. 2 и чл. 91 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и решение № 573 по Протокол № 
44 от 26.02.2015 г. взето от ОбС Попово,   Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  
1. Приема отмяна на разпоредби на ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 
БРАЧНИ И ИЗВЪНБРАЧНИ ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО както следва: чл. 3 ал. 2 и ал. 5 т. 2.  
 
 
Преминаваме към девета точка от Дневния ред 
9. 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 Ганка Колева  – 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. Севдалина Асенова Мехмедова  - 150 лева 
2. Бойка Орлинова Ангелова  - 200 лева 
3. Исмаил Исмаилов Алиибрямов  - 150 лева 
4. Емра Михайлов Филипов  -   50 лева 
5. Емилия Арсова Стилиянова  - 300 лева 
6. Димитрина Иванова Атанасова  - 200 лева 
7. Пена Ангелова Ангелова   - 100 лева 
8. Детелин Маринов Мончев  -   80 лева 

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

1. Назмие Сюлейманова Амишева 
2. Кадир Алиев Еминов 
3. Тензиля Мехмедова Мехмедова 
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4. Фатме Мустафова Ахмедова 
5. Жана Асенова Ангелова 
6. Кирил Андреев Митев 
7. Сийка Ангелова Иванова 

 
Сумата, която предлагаме за отпускане е в размер на 1230 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    - 26 
   ПРОТИВ   -   2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   0 
 

 Решението се приема. 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 
 

РЕШЕНИЕ № 644          
 
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: 
 

9. Севдалина Асенова Мехмедова  - 150 лева 
10. Бойка Орлинова Ангелова  - 200 лева 
11. Исмаил Исмаилов Алиибрямов  - 150 лева 
12. Емра Михайлов Филипов  -   50 лева 
13. Емилия Арсова Стилиянова  - 300 лева 
14. Димитрина Иванова Атанасова  - 200 лева 
15. Пена Ангелова Ангелова   - 100 лева 
16. Детелин Маринов Мончев  -   80 лева 

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

8. Назмие Сюлейманова Амишева 
9. Кадир Алиев Еминов 
10. Тензиля Мехмедова Мехмедова 
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11. Фатме Мустафова Ахмедова 
12. Жана Асенова Ангелова 
13. Кирил Андреев Митев 
14. Сийка Ангелова Иванова 

 

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

Няма постъпили такива.  

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и деветото 
заседание на Общински съвет Попово. 

 
 Благодаря ви за участието ! 
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

     
 
 
 
 
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:   ................................................ 
 
                                           / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 
 
 
 
  
    
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 
          / ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА / 
 
 
 
    
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 
                         / ЗЕХРА  МУСТАФОВА / 

 
 

 
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 
                   / ХАСАН ХАСАН / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гл. специалист  „ОбС”: ................................................ 
                            / Н. ЗДРАВКОВА / 


