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ПРОТОКОЛ    № 16 
 

 

 

Днес, 26.01.2017 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ШЕСТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Вече сме в новата година. Да си пожелаем една здрава и ползотворна 2017 година 

за работа на Общинския съвет. Всички да бъдем живи и здрави и да работим в полза на 

гражданите на град Попово.   
 Моля за проверка на кворума.  

Уважаеми колеги, откривам ШЕСТНАДЕСЕТОТО  заседание  на  ОбС – 

Попово. На заседанието присъстват 29 общински съветника, имаме кворум,  ОбС може 

да взема решения. 

Писмено уведомление за отсъствие от заседанието не е постъпило от нито един 

общински съветник. 

На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. Кмет 

инж. Милена Божанова, зам. кмет Емел Расимова.  

 Всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 17 точки.  

 Преди да зачета дневния ред обявявам, че вносителя оттегля от Дневния ред т. 13 

Промяна в наименованията на социалните услуги на територията на община Попово. 

  Зачитам дневния ред на настоящото заседание: 

 
1.Приемане на бюджета на община Попово за 2017 година. 
 

2. Одобряване извършените разходи за командировки на кмета на общината за 
периода 01.10.2016 – 31.12.2016 година. 
 

3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост за  2017 г. 
 

4.Приемане на годишен план за приватизация за 2017 година. 
 

5.Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и 
индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година в съответствие с 
условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние . 
 

6.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Районна 
здравноосигурителна каса гр. Търговище, върху част от имот частна 
общинска собственост. 
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7.Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна 
общинска собственост – спортен терен в с. Водица.  
 

8.Одобряване на оценки за продажба на вещи. 
 
9.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти – земеделска земя, 
чрез публичен търг.  
 

10.Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определяне и 
администрирането на местните такси и цени на услуги.  
 

11.Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Попово. 
 

12.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

13.Приемане на Общински годишен план за младежта – 2017 година. 
 

14.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода  
01.07.2016 –31.12.2016 година. 
 

15. Изплащане левови компенсации през 2016 г. от Национален компенсационен 
жилищен фонд чрез Местна комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община 
Попово, избрана с решение № 23 по Протокол № 3 от 22.12.2015 г. на ОбС Попово. 
 

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

Уважаеми колеги, който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен ред 

на днешното заседание, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     29 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 
 

Дневния ред се приема. 

 
Преминаваме към работа по първа точка. 
1.Приемане на бюджета на община Попово за 2017 година. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

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

социална политика“ 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 24 януари в 12 часа в пълен състав с 

присъствие на представители на общинска администрация. С три гласа ЗА, един глас 

ПРОТИВ и един глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя приемането на бюджета на 

Община Попово за 2017 г.  Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 На редовно заседание на нашата комисия  на 24.01 от 14 часа, в пълен състав  с 

четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.  

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

   Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия на редовно заседание на 24 януари от 16 часа заседава в 

четиричленен състав и с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 

решение да стане 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 На редовно заседание проведено на 25 януари 2017 г. от 15 часа нашата комисия 

разгледа проекта за решение, като становището на комисията е, че не подкрепя проекта за 

решение.   Аз съм със декларация. Благодаря.   

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 проведе редовното си заседание вчера в 11.30 часа. С три гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя комисията проекта за решение. Аз съм с подадена 

декларация за конфликт на интереси. Имахме един отсъстващ.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, преди да започнем по същество обсъждането да дадем думата на г-жа 

Божанова да направи кратко резюме на проекта за бюджет за 2017 г. на Община Попово.                            

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
 Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, до колко ще е 

кратко не мога да обещая, но ще се стремя да бъда кратка и да не Ви отегчавам с дълго 

представяне на бюджета, за който имаше разбира се и публично обсъждане.  

 Ще започна с новите моменти за 2017 г. Тази година се очертава като една година, в 

която активно ще се усвояват средствата по европейските програми и програмите за 

развитие на селските райони надяваме се. От септември до декември 2016 г. по ОП „Региони 

в растеж“ бяха сключени седем договора. Стартира обявяването на обществените поръчки и 

се очаква да стартира и изпълнението на строително монтажните дейности. В етап на оценка 

са подадените ни проекти по Програмата за развитие на селските райони за първия прием. 

По отношение на минималната работна заплата, всички знаете, че тя от първи януари 2017 г. 

става 460 лева, при 420 лева за 2016 г. Увеличението е с 9.5 %.  

 От 2017 г. имаме нов местен данък – данък върху таксиметров превоз на пътници. 

През една от летните сесии гласувахме какъв ще бъде неговия размер. От 2016 г. отпадна и 

стандарта за извънучилищни дейности, който беше по 14 лева и с новия закон за училищното 

и пред училищното образование вече се предвижда изграждането на Центрове за подкрепа за 

личностно развитие. 

 В Закона за държавния бюджет за 2017 г. са променени сроковете за предоставяне на 

изравнителната субсидия, с която се подпомага реализирането на местните дейности. Обща 

изравнителна субсидия ще получаваме на три транша, като първия е 30 януари, втория 20 

юли и последния 20 октомври, като разпределението е 50 на 25, на 25 %.  

 За втора поредна година получаваме трансфер за капиталова субсидия, в която са 

включени и средствата за основен ремонт на общинската пътна мрежа. Новото през тази 

бюджетна година е, че имат право общините с мотивирано искане до Министъра на 
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финансите след 30 април да направят промяна на капиталовата субсидия като част от 

средствата бъдат трансформирани за текущ ремонт на общинските пътища. Това е за първа 

година се дава тази възможност, тъй като средствата са крайно недостатъчни за да се 

извършват основни ремонти стигнахме до споразумение между Министерството на 

финансите и Сдружението на общините, че може да се случи и тази трансформация. 

Продължават ангажиментите на общините към правителствената програма за саниране на 

частния жилищен фонд. Новото в ЗДБ е и лимитирането на представителните разходи на 

кмета на общината и на председателя на ОбС. Размера в който могат да бъдат определени те 

е 2% от разходите за издръжка на съответно дейност Общинска администрация и Общински 

съвет.  

 На база, това което казах като промени в средата публичните финанси и състоянието 

на общинския бюджет и общинския план за развитие сме си определили и цели за 2017 

година. Те са следните: провеждане на балансирани разходни политики, осигуряващи 

недопускане, натрупване на просрочени задължения и неразплатени разходи и 

Инвестиционната политика на Община Попово през 2017 г. – ориентирана към финансиране 

на проекти за кандидатстване от ОП и ПРСР и подобряване на техническата инфраструктура 

в Община Попово.  

 Каква беше политиката на Общината при формиране на приходната част от 

общинския бюджет. Беше извършен преглед на актуалността на общинските разпоредби и 

поднормативните документи, които са приети от Общината като сме се съобразили с 

направените констатации от Сметна палата, Прокуратура, Съдебни органи, които 

осъществяват контрол върху местната нормативна уредба. Извършена е също така и оценка 

на влиянието на облекченията на юридически и физически лица по отношение на 

освобождаване от данъци и такси, оценка на събираемостта на несъбираеми вземания, 

набелязали сме си мерки за тяхното увеличаване. Също така е направен анализ и на 

разходите за администриране на местни такси, цени, събиране на несъбираеми вземания, 

възможността за привличане на допълнителни приходи и съответно ангажиментите по 

Закона за управление на отпадъците.  

 Може би Ви прави впечатление в сравнение с други години, когато приходната част 

на бюджета беше 15-16 милиона, тук като общо приходи по бюджета даваме една 

значително по-голяма стойност в размер на 22 милиона, като взаимоотношенията с 

държавния бюджет възлизат на 13 милиона. Забелязва се увеличение в делегираните от 

държавата дейности, както и  в общата изравнителна субсидия. За съжаление не е 

чувствително увеличението на общата изравнителна субсидия, не следва темпа на 

увеличение на минималната работна заплата, увеличен е размера на капиталовите разходи, 

както и за зимно почистване и поддържане. Собствените приходи са в размер на 4 709 869 

лева, като данъчните приходи са около 2 милиона, на слайда виждате разпределението по 

видове данъци. Приходите от данъка върху таксиметровия превоз на пътници в 

окончателния патентен данък – там намира отражение. Неданъчните приходи имат известен 

превес над данъчните – те възлизат на 2 667 369 лева по план, като приходите от собственост 

818 хиляди, от такси – 1 743 хиляди, като продължава тук с най-висок относителен дял да са 

приходите от такса битови отпадъци. Няма нещо ново по отношение на тенденциите.  

 Планът на разходите отчита разбира се промените в нормативната уредба. Както всяка 

година, така и през тази се направи инвентаризация на вече сключените договори, които са 

за повече от една година. Преценили сме какво дължим за 2017 г. по тези договори. 

Анализирали сме и поети и вменени от държавата нови ангажименти, които са намерили 

съответно отражение в разходната част на бюджета.  

Имаме планиран резерв за оперативно управление на бюджета.  Стремим се да 

оптимизираме и по възможност да намалим разходите за определени дейности.  

Отново планирайки разходната част на бюджета сме спазили ангажимента както по 

Закона за публичните финанси, така и по ЗДБ за делегираните от държавата дейности да 

заложим задължително размера на средствата, определени по стандарти. Продължава 

практиката, наложена ни пак казвам със закон, училищата прилагащи системата на 
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делегирани бюджети да получават средствата си на база формула, утвърдена от кмета на 

общината. Продължавам да го твърдя и го повтарям всяка година, когато разглеждаме 

бюджет и отчет, че идеята за финансова децентрализация и разделяне на дейностите на 

делегирани от държавата и местни, означава, че  не би следвало да дофинансираме 

делегираните от държавата дейности, но за съжаление всяка година това се налага да се 

прави, което означава, че може би трябва да има в национален мащаб промяна на начина на 

определяне на стандартите и финансирането на тези дейности. Оказва се, че въпреки 

незначителните увеличения, дейностите са недофинансирани.  

На този слайд е показано разходите по функции Заложените средства са определени 

на база отговорностите, които са вменени за всяка една функция и дейност към нея и си 

планираме дофинансиране в размер на 125 491 лева, това е за функция здравеопазване 

средствата са в размер на 619 271 лева, от които 250 хиляди са за МБАЛ Попово. След 

образованието с най-голяма тежест в разходната част на бюджета съответно е функция 

социално осигуряване, подпомагане и грижи.  

На този слайд са показани целевите разходи, които Вие трябва да ги гласувате в 

сравнение с 2016 година. Като в основната част са запазени равнищата, които са били за 2016 

г., такива са възможностите на бюджета. Прави впечатление чувствителното увеличение на 

стипендиите спрямо предната година, като това се дължи, че с новия закон за предучилищно 

и училищно образование ПГСС минава към Общината. Увеличени са средствата за читалища 

като субсидия от държавата.  

По отношение на Инвестиционната програма залагаме задължително целевата 

субсидия за капиталови разходи и освен това средства в размер на 226 711 лева. Запазваме си 

правилата вече изградени с години да се финансират обекти с голяма обществена значимост, 

преходни обекти, проекти и закупуване на ДМА, които биха довели до намаляване текущата 

издръжка. Заложили сме средства за изготвяне на проекти по Програмата за развитие на 

селските райони и за МБАЛ капиталов трансфер за апаратура по предложение на 

ръководството на болницата. Като цяло, това е. Може би Ви е направило впечатление, че 

предлагаме за текущ ремонт на уличната мрежа и на общински пътища като допълнение към 

предложените Ви материали към бюджета. Благодаря за вниманието.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-жа Божанова. Тъй като Бюджетът е основният нормативен акт, на 

базата на който функционира Общината за финансовата година ще зачета проекта за 

решение по тази точка: 

 

На основание чл  52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374/22.12.2016 г. за 
изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 
Попово,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1.Приема бюджета на Община Попово за 2017 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 22 215 533 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 023 798, в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                                                

10 191 691 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 76 957 лв., 

съгласно Приложение № 3 
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1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за делегирани от държавата 

дейности в размер на 165 940 лв., съгласно Приложение 4 

1.1.1.4. Финансиране –  - 195 192 лв., съгласно Приложение 1 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 784 402 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 191 735, съгласно Приложение 

№1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 042 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 590 412 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 014 100 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 760 900 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

253 200 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 

894 260 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – -280 000 лв. 

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС: – - 851 772 лв. 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 111 533 лв. 

1.1.2.8. Финансиране 713 412 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2016 година в размер на 3 957 290 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 22 215 533 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №18: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 11 023 798 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 230 903 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                 

195 635 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 10 996 100 лв., в т.ч. резерв за непредвидени 

и/или неотложни разходи в размер на 200 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 
в размер на 5 259 912 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2017 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 286 911 лв., съгласно Приложение № 

4, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на 1 060 200 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно 

Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от 

настоящото решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 15 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 15 000 лв. и за 

Общински музей Попово – 120; 
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 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други 

цели) – 31 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 16 000 лв., за Общински 

фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и 

помощи за погребения – 300 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 82 597 лв.; 

 4.4. Субсидии за:  

  4.4.1. читалища – 413 304 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.3. младежки дейности – 4 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

 4.4.4. нефинансови предприятия /”МБАЛ – Попово” ЕООД/ – 100 000 лв., съгласно 

Приложение № 8; 

 4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.4. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на до 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на 20 100 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 264 лв. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 84 476 лв. 

6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по 

образование имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно 

Приложение №9; 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен 

персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 7 355 160 лв., в т.ч.: 

 8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз 

от Кохезионния и структурните фондове в размер на 6 173 951 лв. съгласно Приложение 

№ 11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз 

от Разплащателна агенция в размер на 1 072 336 лв. съгласно Приложение № 12; 

 8.3. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз 

от Други средства от Европейския съюз (ДЕС) в размер на 108 873 лв. съгласно 

Приложение № 13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности и за приходите и 

разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2017-2019 г., съгласно Приложение 15; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 16; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 851 772 

лв.. 

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2017 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017  

година в размер на 1 199 244 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2017 година, като наличните към края на годината задължения за 

разходи не могат да надвишават 2 527 615 лв. /15% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2017 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за 
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разходи не могат да надвишава 8 425 384 лв. /50% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2017 година в размер на 120 000 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 

разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския 

бюджет. 

 17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2017 година. 

 17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 

им по решение на ОбС. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници 

за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 20. 

20. Утвърждава списък на улична мрежа в град Попово и общинска пътна мрежа на 

територията на община Попово, подлежаща на текущ ремонт през 2017 г., съгласно 

Приложение №21. 
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21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да 

разработят и представят в срок до 17.02.2017 г. конкретни мерки за изпълнение на 

приетия от ОбС бюджет. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 22. 

 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения, становища, предложения по бюджета. 

Заповядайте. 

Евгений Георгиев – общински съветник 
 Внимателно изслушах на г-жа Божанова експозето, обаче там не можах да намеря 

въпроси на моите отговори, които тук ще искам да ги поставя. В приходната част на 

бюджета ми направи впечатление някъде около 60%  увеличение от услуги и има едно 

съкращение сток., може би стоки. Също така ми направи впечатление някъде около 300 % 

увеличение приходите от наеми за земя – от 280 на близо 900 хиляди. Мисля, че все пак 

трябва да имаме едно обяснение при положение на едно такова голямо увеличение. 

 В разходната част на комисията поставихме въпроси, някои работи се изясниха, но аз 

искам да попитам вносителя, защо няма заделени средства за ремонт на уличната пътна 

мрежа по селата? Един пример ще Ви дам, може би улицата от центъра на Зараево до 

детската градина е един лунен пейзаж. Ходихме на среща в детската градина – от Попово до 

Зараево стигнахме по-бързо, отколкото някъде от 300-400 метра с колата да се изкачим до 

детската градина. Мисля, че и в селата живеят хора, наши граждани, за които там трябва да 

положим грижи. Също така исках да задам един въпрос – кога ще бъдат включени в 

Инвестиционната програма пътя от разклона на гарата, околовръстния до квартал Сеячи, там 

някъде 600 – 700 метра, може и малко повече да е?  Смятам, че това е едно възлово място, 

където могат да се решат натоварването на пътната мрежа. Голяма част от колите могат и от 

там да минават, тъй като от центъра до разклона до шосето за Невски пътя е приемлив и 

може да се използва за намаляване на трафика на движение.  

 Искам да поставя един въпрос, който предлагам да се включи в бюджета на тази 

година, при разговор с ръководството на болницата стигнахме до едно мнение с цел 

оздравителния план, който д-р Русев ще представи както се разбрахме да се заделят средства 

за стипендии на наши деца, учещи медицина в Институтите, а също така да се заделят 

средства за специализации на млади специалисти доктори, които ще дойдат тук да работят. 

Мисля, че това е едно средство, с което ние можем да привлечем хора специалисти. Всички 

знаем в какво състояние е болницата, а всички ще ме подкрепят, че в момента демографския  

срив в града е много голям, възрастното население преобладава и се налага тук по-бързо да 

се действа в обстановка на криза, а не да се пращат линейки до Търговище, Разград. От къде 

ще дойдат средствата – ние стигнахме до едно становище 100 000 лева да се заделят по 50.Аз 

предлагам от приходния остатък, който е останал, от там да се заделят целево, като не е 

казано, че тази година те могат да се изразходват. Да се направи един фонд, който да се 

обогатява и по този начин ръководството на болницата да следи нашите деца, учещи 

медицина, да разговаря с тях, да ги убеждава, да си останат на работа в нашия град, а също 

така да привлечем млади специалисти, като им гарантира заплащане за специализациите в 

дадените насоки, като с ръководството се разбрахме, че ще работят приоритетно за 

специалисти в почти всички отделения на болницата и с цел разкриване на нови отделения. 

Благодаря.  

Димитър Димитров – общински съветник 
  Аз получих донякъде отговор на тези въпроси, които ме вълнуваха, но останаха 

някои неща недоизчистени, затова искам от г-н Кмета или г-жа Божанова да ми отговорят, за 

да чуят и гражданите на микрофоните кои дейности ще дофинансираме през 2017 г. Чух, че 

се налага това да го правим, тъй като държавната субсидия не стига. В едно от предните 

заседания д-р Веселинов отговори, че сметта ще я дофинансираме, защото няма как. Това е 

добре, защото пък не се отрази на вдигане на данъците, иначе трябваше да вдигнем 

данъците, но кои други дейности ще дофинансираме? Знаете, че правихме една така 
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структурна промяна шест месеца детски градини, там ще дофинансираме ли, какво се 

случва? И какви суми са заложени за дофинансиране, защото така гледайки бюджета, аз този 

бюджет няма да го подкрепя в този вид в който е, защото смятам, че след три месеца ще го 

актуализираме и след още три сигурно пак ще го актуализираме. Защото аз смятам, че 

параметрите, които са заложени и политиката, която общината иска да наложи с този 

бюджет не е правилна, но това си е мое мнение. Другият ми въпрос, за който искам да чуя 

отговор от общинското ръководство с този бюджет какво ще се случи с общинската болница 

през 2017 г. Тоест дълга, който е огромния какво ще се случи с него? Има ли виждане 

общината ? Виждам в едно от приложенията, се каните или болницата се кани да плаща по 

25 хиляди за енергийната ефективност, но дали това е така, защото пък виждам, че парите 

няма да стигнат на болницата да го прави това нещо. И затова искам да ми кажете какво 

смятате да правите с общинската болница през 2017 или ще караме като 2016 на парче – 

излиза пожар, сядаме, решаваме го тук, докато я закрием? И третият ми въпрос това е 

всъщност, аз разбрах, че има планиран резерв в бюджета, видях и задълженията над милион 

и нещо, които общината планира, от които 851 хиляди са за участието в санирането на 

обществени сгради, но аз искам да попитам, ние имаме ли друго кредитиране, дължим ли 

пари по арбитражни дела, защото смятам, че ако дължим пари по разни дела и това, 

планирания резерв е много малък.  

И искам г-н Председател едно предложение да направя, което да подложите на 

гласуване, когато дойде време да гласуваме – на комисия разбрах, че има заложени за 2017 г. 

около 4300 лева, които са за т.н. комисия за жилищно спестовни влогове. Аз предлагам тези 

пари да бъдат върнати на гражданите и да не бъдат залагани в бюджета, защото на такива 

неща се натъкнахме, имаме и точка за това нещо в края на заседанието, една от последните 

точки, че председателят на комисията, уважаваната от мен адв. Денева за две заседания ще 

вземе над 3000 лева, може би към 3300 лева, което за мен е нещо ненормално. И затова моля, 

колегите общински съветници да подкрепят това предложение, тези пари, защото така ми 

беше отговорено на заседанието на комисията, че тези пари са заложени в бюджет 2017. Аз 

моля да отпаднат тези пари и да бъдат върнати на гражданите тези 3 %, които са им 

удържани. Защото ние първо нямаме решение за тези 3 %, сега ни се предлага да гласуваме 

това нещо, когато сме гласували тази нова комисия не сме взели такова решение за 3 %, сега 

ни се предлага. И изведнъж тези пари са вече удържани от гражданите и е нормално след 

като по 40-45 години държавата им е ползвала парите изобщо да не ги ощетяваме. 

Направихме си труда да видим, че има общини в които е много по-малък %, който се удържа 

на гражданите и той основно е за стопански разходи на общинската администрация, докато 

виждаме, че тук стопански разходи няма заложени, затова смятам, че е нормално да върнем 

тези пари на хората. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Аз предлагам да отговорим на зададените до тук въпроси, така че започваме с 

отговорите първо на д-р Георгиев. 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
Правилно сте забелязали, че има увеличение в приходната част и точно в този вид 

приходи. Не стават от 100 – 900, а стават от 90 на 280 приходите от наем на земя. Има си 

логично обяснение. По отчет тези приходи са 300 хиляди лева и след анализ на 

постъпленията от тези приходи се установи, че някои ще постъпят и през тази година и за да 

не Ви казвам, както министър Горанов прави – колко голямо преизпълнение има на 

приходите сме решили да ги заложим така както са планирани, защото опция е и да ги 

заложим в по-нисък размер и после да говорим как имаме преизпълнение на приходната част 

на бюджета. Това се отнася и за другите приходи, за които говорихте. 

За дофинансирането аз го казах още в представянето на проекто бюджета – да, 

дофинансиране има. Една част на дофинансирането е свързана с извънучилищните дейности, 

които до 2015 г. включително бяха и делегирана от държавата дейност и получавахме 

стандарт от 14 лева. Сега това отпада, става си местна дейност, лицата, които се занимават и 

извънучилищна дейност са към „Климент Охридски“ и там правим дофинансиране. Въпреки 



11/50 

 

промяната, която направихме с оптимизацията на детски градини по сметки на звено 

Образование, там също ще се наложи да има дофинансиране, мисля че на всички Вас това 

беше ясно още в момента, когато правехме промените. За съжаление факт е демографското 

състояние в общината, то е същото и в национален мащаб. По отношение на стипендиите на 

студенти, които са важни за общината, това го имахме като решение, имахме и правилник, не 

мога да се сетя точно как бяха нещата, но просто няма желание от страна на самите студенти 

да кандидатстват. Тук ще си позволя едно малко по-екстравагантно предложение да направя 

– защо не помислим, не съм го измислила аз, и други са го казвали – българските лекари 

бягат в Германия, германски лекари бягат в Америка. Ами защо не се опитаме да привлечем 

от Молдова, или от Украйна, където стандартите за реализация на лекарите са по-лоши 

отколкото при нас. Казвам го като предложение. Вие правите предложение, а аз Ви правя 

контра предложение, защото от опита до тук не са проявили деца желание да сключат 

договор, да им плащаме стипендия и да се върнат в нашия град. За съжаление. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-жа Божанова. Давам думата на д-р Веселинов за отговор. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Дами и господа общински съветници, господин Председател, 

 Мога да благодаря на финансовия екип в общината, на хората работещи там, че 

разработвайки бюджета, независимо дали ОбС всички единодушно гласуват или не, община 

Попово е стабилна във финансово отношение. И ако си сложите ръка на сърцето, ще 

признаете че е така. Аз разбирам така наречената опозиция, че естествено няма да го 

подкрепи, защото това е заложено в опозицията – да не подкрепя нещо, което го прави 

опонента политически или административен както решите.  

Аз смятам, че бюджетът и тази година е реален, разработен е на база съществуващото 

в Попово финансово състояние и тази година предложения бюджет, г-н Димитров сигурно 

ще бъде актуализиран, но към по-добро, а не към по-лошо. Пък в изказването ще ти кажа за 

какво може би ще се наложи.  

Директно отговарям на въпросите на д-р Георгиев. Пътя Гарата – Сеячи – по ОП 

Развитие на селските райони- лимита ни е три проекта, ние внесохме на първи етап два 

проекта. Единият проект беше именно за четвъртокласната пътна мрежа, като тавана там е 6 

милиона лева. Направихме опит да облагородим като инфраструктура в определен район – в 

предния район това направихме в славяновски район, а сега Еленово, Дриново, Тръстика, 

Ломци, района, който в момента се нуждае спешно от ремонт. Наистина до този момент 

нашият проект не се класира и то поради правилата на точковата система. Излиза, че селата, 

които са демографски засегнати и най-малко население имат, носят най-малко точки и аз не 

виждам шанс този проект да бъде финансиран в този вид, в който сме го предложили. Има 

възможност на второ внасяне, приемане на документи тази година да се поправим, при 

положение че не излезе финансирането на Тръстика – Еленово, Еленово- Маково и Еленово- 

Ломци, проекта, да се поправим като запазим само пътя, който нси носи много точки 

Еленово – Ломци, който излиза на първокласния път за Разград и да включим в този проект 

обиколния пък от разклона за Сеячи и Невски да мине през квартал Сеячи и да излезе на 

гарата. Това ще ни донесе много повече точки, тъй като е квартален път на град Попово и 

естествено носи повече точки. Това е и едно от основните неща в Програмата за селските 

райони, въпреки, че е записана – Програма за селските райони – селата не можем да наберем 

необходимите точки, за да ни бъдат финансирани проектите. Ние в момента сме внесли 

проект за финансиране ул. „Болнична“ и горен и долен квартал Младост и чакам поне този 

проект да бъде финансиран, защото точките са достатъчно за града. 

Така е както говорите за тази улица в Зараево, не само до детската градина, а и до 

стопанския двор, там има промишлена зона за селото. Не е само и в Зараево, има и много 

други села, където е крещящо положението с инфраструктурата. Ще преценим при следващо 

внасяне на документите колко пари ще ни останат като лимит и да кандидатстваме и за 

улици в селата, но аз съм обезпокоен с точкуването, че  на тези наши намерения в този 
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програмен период няма да се откликне за разлика от първия програмен период, където се 

финансираше предимствено в селата.  

Г-жа Божанова Ви каза, ние всяка година залагахме и аз лично съм агитирал хора, 

които завършват или имат намерение, дори и техните родители да убедят децата си да 

подпишат договори и да са на стипендия към Община Попово. Отказвано ми е било, и Вие 

сами разбирате защо, особено лекарите не искат да се обвързват със стипендия, после 

задължително работно място, причините са известни на всички.  

На г-н Кънев, аз не знам защо казвате арбитражни дела, ни такива дела не водим, но 

има дела, които ние спечелихме на първа инстанция в Търговищкия съд срещу Фонд за 

енергийна ефективност, които бяха завели дело за иск на основание дълга на болницата за 

санирането. Спечелихме на първа инстанция, сигурно няма да се откажат, ще продължим 

делата и това е причината да не залагаме в бюджета на болницата средства, които трябва да 

разплащаме дълга. Аз и друг път съм Ви обяснил че Първа инвестиционна банка и 

Европейската банка заявиха, че нямат претенции към дълга на Поповската болница, а и със 

спечелването сега с Енергийния фонд на първа инстанция делото, не мога да Ви кажа дали 

ще има още искане към Общинската болница, дано няма повече за разплащане на дълга и да 

се разминем. Това е една от причините да не залагаме средства в бюджета за разплащане 

преди да сме осъдени.  

Милена Божанова Ви отговори за дофиннасиране – предучилищното образование – 

говорили сме си, дано не се налага да дофинансираме и училищното образование от тук 

нататък, но аз, както и те са песимисти, с намаляване бройката на децата, ще се налага ако не 

тази година, то в бъдеще да дофинансираме образованието. Предучилищното образование, 

знаете, че миналата година приключихме с 360 хиляди дофинансиране. Така както са нашите 

сметки ще се наложи някъде около 60 хиляди, да не съм лош или добър пророк, но да 

изчакаме да преполовим годината и да видим как се развиват и приходната и разходна част 

на бюджета и тогава, ако се налага да правим корекции на бюджета. 

Спокоен съм за бюджет 2017. Оставям на Вашето внимание и на Вашата преценка и 

политическа мотивация да гласувате или не бюджета на Община Попово. Благодаря Ви!  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други желаещи има ли? Г-н Димитров, Вие направихте едно предложение свързано с 

комисията, но мисля, че не му е тук мястото.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Моето предложение е тази сума да бъде изключена от бюджета на общината и бъде 

върната на хората, тези 3 %, които са удържани от тях. Защото виждам, че там Община 

Попово тя е поела издръжката на комисията със стопански разходи, канцеларски материали 

и виждам, че Общината не предявява претенции за тези стопански материали и затова е 

нормално тези пари да ги върнем на хората.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Понеже имаме специална точка за тези средства, ако ние там вземем такова решение, 

те ще излязат от бюджета.  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Нека да разясним. Тези пари са по закон 3 % . Те се превеждат на общината от Фонда 

в София. Те наистина се взимат на база на парите, които Фонда привежда за дългогодишните 

жилищно спестовни влогове. Тези пари, ако не бъдат разпределени, те трябва върнем на 

Фонда. Защо мислите, че можем да ги разпределим по хората. Тези пари не са получени 

директно от хората, а са получени на база на сумата, която фонда ни привежда в ДСК и една, 

тези 3 % като обем влизат в бюджета, които са целеви средства, те не са на общината и ние 

няма какво да правим с тях.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Да, но ние нямаме решение колко процента да бъде това, така че след като няма 

решение на ОбС, кой определи точно 3 % да бъдат. Значи има общини, които са с 2 % и тези 

пари наистина са от гражданите. Например, ако той има да взема 7 хиляди лева лихвочисла, 

210 лева по-малко взема. Те са от гражданите взети тези пари. Не, те не са по закон, така ни 



13/50 

 

отговори и председателя на комисията. Как ще са по закон, като в последната точка ни 

карате сега да го гласувате това нещо и да го узаконим. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз съм съгласен, че това е актуална тема в момента, сигурно доста ще я коментираме, 

но не мисля, че в момента това е темата. Ние  в момента гласуваме бюджета.  

 За това има ли други въпроси касаещи бюджета. 

Сони Харизанов – общински съветник 
 По точка 4.2 от Докладната записка – Обезщетение и помощи по решение на ОбС за 

погребения и други цели – 31300 лева, в това число за социално слаби жители на общината – 

16000 лева. Тази сума от 16 000 лева да се увеличи на 18 000 лева. Причините за това са, че 

молбите за еднократна финансова помощ са много и комисията не може адекватно да 

разпредели добре молбите за еднократна помощ. Просто няма да дофинансираме, а от едната 

сметка ще сложим в другата, например от Общински фонд за асистирана репродукция и 

лечение на репродуктивни проблеми от 15 хиляди лева ще намалим сумата на 13 хиляди 

лева. До колко е възможно това?  

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 
  Тук не можем да говорим за законосъобразност. Това са средства, които се гласуват 

от ОбС. Каквото решение вземете, такова ще изпълняваме ние като администрация. Ще си 

позволя да изкажа мое лично мнение, при положение че говорим, че нямаме деца, че има 

демографски срив и в същото време нещо, което го гласувахте мисля единодушно и всички 

се бяхме обединили около това да има заделени средства за такъв вид подпомагане на млади 

семейства моето лично мнение е пак казвам, че не е необходимо да се случи така.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз също бих искал да разсъждавам на тази тема. Ние имаме решение взето по тази 

точка за доплащане на репродукция където имаме сума, която е фиксирана и тази сума 

мисля, че беше 15 000 лева, ако се не лъжа и до колко това прехвърляне по това предложение 

няма да наруши бюджета по тази точна на тази сума, която сме заделили. Мисля, че това е 

най-малкото целесъобразно. Добре, все пак г-н Харизанов държите ли това предложение да 

го подложа на гласуване? 

Сони Харизанов – общински съветник 
 Оттеглям предложението. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси или предложения касаещи бюджета? Не виждам.  

Преминаваме към гласуване на решението по точка Първа. 

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ПРОТИВ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 7. Димитър Кънев Димитров   ПРОТИВ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ПРОТИВ 
 11. Илиян Станчев Илиев    НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 12. Костадин Иванов Димитров   НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
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 17. Никола Тошков Джамбазов            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ПРОТИВ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА         -        17 
   ПРОТИВ       -      4 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      4 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 216     
 

На основание чл  52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във 
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374/22.12.2016 г. за 
изпълнение на ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 
Попово,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1.Приема бюджета на Община Попово за 2017 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 22 215 533 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 023 798, в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                                                  

10 191 691 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 76 957 лв., 

съгласно Приложение № 3 

1.1.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за делегирани от държавата 

дейности в размер на 165 940 лв., съгласно Приложение 4 

1.1.1.4. Финансиране –  - 195 192 лв., съгласно Приложение 1 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 784 402 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 191 735, съгласно Приложение 

№1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 042 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 590 412 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 014 100 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 760 900 лв. 
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1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

253 200 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 

894 260 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – -280 000 лв. 

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС: – - 851 772 лв. 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 111 533 лв. 

1.1.2.8. Финансиране 713 412 лв., съгласно Приложение № 1 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2016 година в размер на 3 957 290 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 22 215 533 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №18: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 11 023 798 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 230 903 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                 

195 635 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 10 996 100 лв., в т.ч. резерв за непредвидени 

и/или неотложни разходи в размер на 200 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 
в размер на 5 259 912 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2017 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 286 911 лв., съгласно Приложение № 

4, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 

на 1 060 200 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно 

Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от 

настоящото решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 15 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 15 000 лв. и за 

Общински музей Попово – 120; 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други 

цели) – 31 300 лв., в т.ч. за социално слаби жители на общината – 16 000 лв., за Общински 

фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и 

помощи за погребения – 300 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 82 597 лв.; 

 4.4. Субсидии за:  

  4.4.1. читалища – 413 304 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.2. спортни клубове – 45 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.4.3. младежки дейности – 4 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

 4.4.4. нефинансови предприятия /”МБАЛ – Попово” ЕООД/ – 100 000 лв., съгласно 

Приложение № 8; 
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 4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.4. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на до 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на 20 100 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 264 лв. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 84 476 лв. 

6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по 

образование имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно 

Приложение №9; 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен 

персонал на общинските предприятия, съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 7 355 160 лв., в т.ч.: 

 8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз 

от Кохезионния и структурните фондове в размер на 6 173 951 лв. съгласно Приложение 

№ 11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз 

от Разплащателна агенция в размер на 1 072 336 лв. съгласно Приложение № 12; 

 8.3. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския съюз 

от Други средства от Европейския съюз (ДЕС) в размер на 108 873 лв. съгласно 

Приложение № 13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности и за приходите и 

разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2017-2019 г., съгласно Приложение 15; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 16; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 851 772 

лв.. 

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2017 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017  

година в размер на 1 199 244 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2017 година, като наличните към края на годината задължения за 

разходи не могат да надвишават 2 527 615 лв. /15% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2017 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишава 8 425 384 лв. /50% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2017 година в размер на 120 000 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 



17/50 

 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 

разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския 

бюджет. 

 17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2017 година. 

 17.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 

им по решение на ОбС. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници 

за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 20. 

20. Утвърждава списък на улична мрежа в град Попово и общинска пътна мрежа на 

територията на община Попово, подлежаща на текущ ремонт през 2017 г., съгласно 

Приложение №21. 

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да 

разработят и представят в срок до 17.02.2017 г. конкретни мерки за изпълнение на 

приетия от ОбС бюджет. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 22. 

 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2. Одобряване извършените разходи за командировки на кмета на общината за 
периода 01.10.2016 – 31.12.2016 година. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 

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

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

8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община 
Попово за периода 01.10.2016 г. - 31.12.2016 г., в размер на 200,00 лв.  
 

Колеги, имате думата за въпроси. Няма желаещи. В такъв случай минаваме към 

гласуване на решението. Който е съгласен предложението да стане решение, моля да 

гласува: 

 
Гласуваме ЗА: 
 
   ЗА         -        29 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 217       
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на 
Община Попово за периода 01.10.2016 г. - 31.12.2016 г., в размер на 200,00 лв.  
 

Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 
собственост за  2017 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“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение. 
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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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия не подкрепя проекта за решение. Аз съм с декларация и г-н Иванов е 

с декларация.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Зачитам проекта за решение: 

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

общинската собственост и чл. 5а, ал. 5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

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

общинска собственост за  2017 г. 

 2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение. 

 

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

предложението за решение. Който е съгласен с така направеното предложение за 

решение, моля да гласува. 

 
Гласуваме ЗА: 

 
ЗА   -  24 

  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    2 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 218   
 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и чл. 5а, ал. 5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

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

общинска собственост за  2017 г. 

 2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение. 

 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Приемане на годишен план за приватизация за 2017 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“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 По точка 4 нашата комисия не подкрепя проекта за решение. Аз и г-н Иванов сме с 

декларации.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Гущанов, аз мисля, че при условие че сте в конфликт на интереси по трите 

точки най-малко трябваше да докладва по тези точки. 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз не участвам в обсъжданията само докладвам решението на комисията.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 За това има зам. Председател. И той ли е в конфликт на интереси ? И по трите 

точки? Ами аз не знам защо сте в Общинския съвет тогава ?  

 

 Зачитам Ви проекта за решение по тази точка: 

 

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

 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2017 
г., в който са включени следните обекти: 
 
1.1. Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:  
 

1.1.1.  УПИ и едноетажна масивна сграда със сутерен /бивше училище/, находящи се в 

УПИ ІІІ, кв. 22, с. Звезда, общ. Попово; 

1.1.2.  УПИ ведно с едноетажна масивна сграда и едноетажна пристройка към нея /бивше 

училище/, находящи се  в УПИ V, кв. 6  с. Еленово, общ. Попово; 

1.1.3. Сгради и  УПИ с площ 6 600 кв. м. /бивше училище/ находящи се  в УПИ І, кв. 51 

с. Славяново, общ. Попово; 

1.1.4. УПИ и триетажна масивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 34,  

с. Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.5. УПИ и едноетажна полумасивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 

24, с. Берковски, общ. Попово; 

1.1.6. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше общежитие/, находящи се в УПИ ІІ, кв. 

34,  с. Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.7.  УПИ и триетажна масивна сграда със сутерен /бивше общежитие/, находящи се в 

УПИ І, кв. 12, с. Медовина, общ. Попово; 

1.1.8.  Пететажна сграда в строеж  с идентификатор № 57649.503.3681.2 по КК на гр. 

Попово; 

1.1.9. Помещение находящо се в полуприземен етаж на подблоково пространство  на 

жилищен блок, гр. Попово, кв. 101,  бул. ”България” № 96А; 

1.1.10.  Едноетажна масивна сграда /бивша здравна служба/ находяща се в УПИ VІІІ, кв. 

17  с. Берковски, общ. Попово; 
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1.1.11.  Двуетажна масивна сграда с идентификатор № 57649.503.2276.1  по КК на гр. 

Попово ведно с  УПИ /бивша детска градина № 7/, ЖК. „Русаля”, гр. Попово; 

1.1.12. УПИ и триетажна  масивна сграда /бивше общежитие/  находящи се в УПИ ІІ, кв. 

23 с. Априлово, общ. Попово; 

1.1.13. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше училище/ находящи се в УПИ І, кв. 23 с. 

Априлово, общ. Попово; 

1.1.14. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ. 

Попово; 

1.1.15. УПИ и едноетажна масивна сграда/ бивша детска градина / находящи се в с. 

Паламарца, кв. 56.  

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

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

 
Имате думата за въпроси по докладната записка. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Един кратък въпрос имам във връзка със списъка – т. 1.1.8. Пететажна сграда в 

строеж с идентификатор № …., къде се намира тази сграда ? 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
 Става въпрос за сградата, която е в строеж до болницата, бившето хирургично 

крило, за нея става въпрос. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, други въпроси има ли касаещи тази точка? Не виждам. Преминаваме към 

гласуване. 

Който е съгласен с направеното предложение за решение моля да гласува.  

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
  
   ЗА    -   24 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 219   
               

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

 

РЕШИ 
 

2. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2017 
г., в който са включени следните обекти: 
 
1.1. Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:  
 

1.1.1.  УПИ и едноетажна масивна сграда със сутерен /бивше училище/, находящи се в 

УПИ ІІІ, кв. 22, с. Звезда, общ. Попово; 



22/50 

 

1.1.2.  УПИ ведно с едноетажна масивна сграда и едноетажна пристройка към нея /бивше 

училище/, находящи се  в УПИ V, кв. 6  с. Еленово, общ. Попово; 

1.1.3. Сгради и  УПИ с площ 6 600 кв. м. /бивше училище/ находящи се  в УПИ І, кв. 51 

с. Славяново, общ. Попово; 

1.1.4. УПИ и триетажна масивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 34,  

с. Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.5. УПИ и едноетажна полумасивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 

24, с. Берковски, общ. Попово; 

1.1.6. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше общежитие/, находящи се в УПИ ІІ, кв. 

34,  с. Цар Асен , общ. Попово; 

1.1.7.  УПИ и триетажна масивна сграда със сутерен /бивше общежитие/, находящи се в 

УПИ І, кв. 12, с. Медовина, общ. Попово; 

1.1.8.  Пететажна сграда в строеж  с идентификатор № 57649.503.3681.2 по КК на гр. 

Попово; 

1.1.9. Помещение находящо се в полуприземен етаж на подблоково пространство  на 

жилищен блок, гр. Попово, кв. 101,  бул. ”България” № 96А; 

1.1.10.  Едноетажна масивна сграда /бивша здравна служба/ находяща се в УПИ VІІІ, кв. 

17  с. Берковски, общ. Попово; 

1.1.11.  Двуетажна масивна сграда с идентификатор № 57649.503.2276.1  по КК на гр. 

Попово ведно с  УПИ /бивша детска градина № 7/, ЖК. „Русаля”, гр. Попово; 

1.1.12. УПИ и триетажна  масивна сграда /бивше общежитие/  находящи се в УПИ ІІ, кв. 

23 с. Априлово, общ. Попово; 

1.1.13. УПИ и двуетажна масивна сграда /бивше училище/ находящи се в УПИ І, кв. 23 с. 

Априлово, общ. Попово; 

1.1.14. УПИ ΙΙ 750 в кв. 45 с двуетажна масивна сграда /бивше училище/ с. Садина, общ. 

Попово; 

1.1.15. УПИ и едноетажна масивна сграда/ бивша детска градина / находящи се в с. 

Паламарца, кв. 56.  

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

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

Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и 
индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година в съответствие с 
условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние . 
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“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия по точка 5  с четири гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не 

подкрепя проекта за решение. Съображенията ни са следните. Все още съществува 

забраната, въведена от НС с ДВ бр. 100 от 2015 г. в срок от 5 години от влизане в сила на 

този закон – става въпрос за Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, земите по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ се 

предоставят от общинските съвети само при условията на §27 ал. 2 от преходните и 
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заключителни разпоредби на ЗиД на ЗСПЗЗ, както и за изпълнение на обекти от 

техническата инфраструктура и на други проекти, за които съгласно закона се допуска 

принудително отчуждаване. В срок 5 години от влизане в сила на закона - земите по 19 

ал. 1 от този закон не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, освен 

посочените в ал. 1. Искам да уточня, че съображенията ми не са свързани с тези пасища, 

които се предоставят на земеделските стопани в срок стопанската година, а касае тези, 

които са за срок минимум 5 години, както изисква закона и където се сключва договор за 

наем, който се вписва в службата по вписванията към Агенцията по вписванията. Тъй 

като тези сделки са разпоредителни, има част от имоти, не всички, пак казвам част от 

имоти, които попадат считаме комисията, че попадат в тази забрана. Аз предлагам, ако 

може да се извадят те, не са много тези имоти, ако не може явно ще имаме колизия със 

закона. Благодаря.  

Павлинка Колева – старши експерт към Дирекция ФСДУС   
 Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, общински съветници и г-н Гущанов, 

прочели Закона на последното изменение § 14, където се говори за чл. 19 за земите, но не 

сте прочели, че в чл. 25 от ЗСПЗЗ пасищата и мерите се обявяват за публична общинска 

собственост, което означава, че те попадат в общите  разпоредби на ЗОС и, че тези 

пасища и мери, когато изтече мораториума по § 14 2019 г. те няма да станат частна 

собственост и няма да извършваме разпоредителни сделки с тях. И законодателят е 

съобразил това, че тези пасища са публична общинска собственост и при изготвяне на 

целите процедури, защото пасищата и мерите са публична общинска собственост от 

2009 година, и при изготвяне на процедурите по отдаване на пасищата и мерите през 

всичките години от 2009 до 2015 включително и до днес се променя ЗСПЗЗ точно в 

частта за пасищата за животновъдите. Освен това законодателят е предвидил, че 

пасищата и мерите могат да се отдават само на животновъди. Един обикновен 

гражданин не може да вземе пасища и мера. Може да го вземе само регистриран 

ползвател на животновъден обект. Така, че аз мисля, че в закона всичко е съобразено с 

тези неща. Законодателят е имал предвид, че пасищата и мерите са публична 

собственост и е разпоредил как да се работи с тях.  

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Уважаема г-жо Колева, пасищата и мерите са публична общинска собственост 

много отдавна, така е права сте. Това, обаче няма връзка с въведената от НС забрана, тъй 

като за всичките промени, които Вие говорите, те са извършени в периода 2009 – 2015, 

2014, включително и 2016 г. за чл. 37 и КЛМНО, както вървят по закона. Тук става 

въпрос за едно въведено от НС забрана, която трае 5 години. Тя е въведена след 

всичките тези изменения, и аз пак подчертавам, тук не става въпрос за тези пасища, 

които се предоставят в срок до една година. Става въпрос за единици, може би около 5-6 

имота, които ще бъдат предоставени за срок от 5 години. НС е въвело забраната с оглед, 

ако се появи нужда за обезщетяване на граждани с имоти именно от там да се вземат 

имоти, за да бъдат обезщетени. Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
Благодаря на г-н Гущанов. Отново, за пореден път влизаме в едни юридически 

спорове, които четвърта комисия ни налага. Аз не мисля, че в момента това е обект, 

защото това сме го правили много години назад, продължаваме да го правим и не мисля, 

че до момента има някакъв, с нещо да сме нарушили закона.  

Пак казвам, че ние навлизаме в едни колизии, членове и алинеи, в които не мога 

да се ориентирам честно казано, кой е крив, кой е прав, при условие, че имаме 

специалист, който твърди, че това нещо по никакъв начин не нарушава закона, от друга 

страна го твърди друг адвокат и мисля, че трябва да имаме съдия, който да отсъди кое е 

криво, кое е право. В момента се изправят две юридически мнения едно срещу друго и 

не знам кой да прецени, кой е прав и кой крив в момента.  

Така, имаме ли други въпроси?  
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Колеги, зачитам проекта за решение: 

  

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 , ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 
98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Приема  годишен план за паша: 

- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2017/18год с цел намаляване 

на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  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. 

-При охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на 

вегетацията 

-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 

съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване 

„прокар”. 

- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на 

общинските мери и пасища в размер на 29 549,765 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 729,816 дка за отдаване под наем за 

индивидуално ползване /за разпределение между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни селскостопански 

животни/ /Приложение №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) 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери и пасища: 

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.  

3. 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. 

 4. 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; 
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-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. 

5. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се 

обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 

6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и 

след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм 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 гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното 

предложение за решение, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 2. Валентин Стефанов Витанов            ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров            ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
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 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
  
   ЗА    -   20 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     9 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 220                   
 

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 , ал. 4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 
98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Приема  годишен план за паша: 

- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2017/18год с цел намаляване 

на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  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. 

-При охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на 

вегетацията 

-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 

съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване 

„прокар”. 

- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на 

общинските мери и пасища в размер на 29 549,765 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 729,816 дка за отдаване под наем за 

индивидуално ползване /за разпределение между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни селскостопански 

животни/ /Приложение №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) 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери и пасища: 

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.  

3. Задължения на общината: 

-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и 

мери от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 
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-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. 

 4. 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. 

5. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се 

обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 

6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и 

след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм 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 работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Районна здравноосигурителна 
каса гр. Търговище, върху част от имот частна общинска собственост. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 

среда и социална политика“ 

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

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 С пети гласа ЗА нашата комисия 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия по т. 6 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Да Ви 

зарадвам до 12 точка все с по 5 гласа сме подкрепили всички проекти за решения.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
То си е за отбелязване, да. Колеги, шегата на страна, продължаваме сериозно. 

Зачитам проекта за решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 47, 
ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Районна здравноосигурителна каса 

гр.Търговище, върху част от имот частна общинска собственост представляващ:  

         Помещение с площ 37 кв.м. находящо се на втори етаж на сграда с 

административен адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с 

идентификатор №57649.503.2130.1.5 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на 

Общината по АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. 

          2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно 

право на ползване със срок от десет години. 

 
Имате думата. Имаме ли въпроси, пояснения, становища ? Няма.  Преминаваме 

към гласуване по точката. Който е съгласен с направеното предложение за решение, 

моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов            ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров            ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов            ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ОТСЪСТВА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА   
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
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   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 221           
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 47, 
ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Районна здравноосигурителна каса 

гр.Търговище, върху част от имот частна общинска собственост представляващ:  

         Помещение с площ 37 кв.м. находящо се на втори етаж на сграда с 

административен адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с 

идентификатор №57649.503.2130.1.5 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на 

Общината по АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. 

          2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно 

право на ползване със срок от десет години. 

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна 
общинска собственост – спортен терен в с. Водица.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – 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“ 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“. 

Илиян Станчев- общински съветник 
Нашата комисия  за разлика от другите две, с два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 

не подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ще Ви зачета проекта за решение, след което ще Ви дам думата за въпроси, ако 

има такива. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 
4, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

Обявява за частна общинска собственост:  
 

        Имот № 000686 с площ 24.867 дка. по плана за земеразделяне на землище 
с.Водица с начин на трайно ползване – спортен терен. 

 

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

Димитър Димитров – общински съветник 
Аз искам да внесете малко, да ни просветлите кой е инвеститора, който е проявил 

този интерес ? 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Тук пише Иван Иванов – арендатор, съвпадение на имената има.  

Драгомир Петров – общински съветник 
 Просто искам да попитам сега Водица отбора, къде ще играе той като стане 

частен?  

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз искам да запитам просто, нямаше ли някаква възможност, това нещо да стане 

по закона за публично частното партньорство, в смисъл и общината да има някакво 

участие там? Това ми е въпроса, иначе съм съгласен да, подкрепям всяка една 

инвестиция.  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Това ще е предмет на разговор на следващата докладна, не сега.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Други въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване по точката. Гласуването е 

поименно. Който е съгласен с предложението за решение по тази точка, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов            ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров            ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов            ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
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 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА   
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 222                    
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 
4, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Обявява за частна общинска собственост:  
 

        Имот № 000686 с площ 24.867 дка. по плана за земеразделяне на землище 
с.Водица с начин на трайно ползване – спортен терен. 

 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Одобряване на оценки за продажба на вещи. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам Ви проекта за решение:  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, т. 

1 и ал.5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

       1.Одобрява начална продажна цена на един брой метална цистерна – 480 
лева. Цената е с включено ДДС. 
 
 Имате думата за въпроси. Заповядайте г-н Димитро. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам само един въпрос, от няколко години Дом за деца лишени от родителски 

грижи няма. Как да е необходима тази цистерна на този дом? Не може да продължаваме 
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да объркваме хората, значи имаме Центрове за настаняване от семеен тип, а ние говорим 

и гражданството също остава с впечатление, чета и по форумите, че в Попово имало Дом 

за деца лишени от родителски грижи. Няма такова нещо, но виждам че и общинската 

администрация продължава по същия начин да тълкува и да го поставя в документи, 

които ние гласуваме. Значи, такъв Дом за деца лишени от родителски грижи няма. И е 

хубаво да го оправим това нещо. Да стане Център за настаняване от семеен тип.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре. Други забележки имате ли към докладната? Няма. Преминаваме към 

гласуване. Гласуването е поименно. 

 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов            ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров            ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов            ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА   
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 223                    
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, ал. 2, т. 

1 и ал.5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

       1.Одобрява начална продажна цена на един брой метална цистерна – 480 
лева. Цената е с включено ДДС. 
 
 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти – земеделска земя, 
чрез публичен търг.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

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

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 По точка 9 нашата комисия  подкрепя проекта за решение.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Тук имам една отметка, трябва да бъде изправена една техническа грешка. 

Заповядайте вносителя да обясни за какво става въпрос. 

Павлинка Колева – старши експерт при Дирекция ФСДУС 
 В така предложената Ви докладна записка е допусната техническа грешка в таблица 

втора – начална тръжна цена. Цените в тази графа се променят съгласно посочените пазарни 

цени в таблица първа и стават както следва: Медовина – имот 79001 – 69 лева, Медовина – 

имот 79019 – 231 лева, Медовина – имот 79030 – 80 лева и Попово – 323 лева. В останалите 

графи няма промяна.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам Ви проекта за решение с направената корекция:  

 
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 
 

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 

Медовина 79001 0,216 4 из.нива 2859 69 

Медовина 79019 0,723 4 лозе 2860 231 
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Медовина 79030 0,250 4 лозе 2861 80 

Попово 57649.114.126 0,850 4 за земед.труд и отдих 12186 323 

 

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

гореописаните имоти.  
 

Имате ли въпроси? Ако няма, преминаваме към гласуване. Гласуването е 

поименно: 

 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов            ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров            ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов            ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА   
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 224                    
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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 
 

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 

Медовина 79001 0,216 4 из.нива 2859 69 

Медовина 79019 0,723 4 лозе 2860 231 

Медовина 79030 0,250 4 лозе 2861 80 

Попово 57649.114.126 0,850 4 за земед.труд и отдих 12186 323 

 

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

гореописаните имоти.  

 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10.Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определяне и 
администрирането на местните такси и цени на услуги.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА  подкрепя проекта за решение да стане 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам Ви проекта за решение: 

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

изменение на ЗМДТ (изм. - ДВ, бр.97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) , при 
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 
26 и чл. 28 от ЗНА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

 Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:  
§ 1. В чл.45а, ал.1 се правят следните изменения: 

1.1. Заличава се тире първо. 

1.2. В тире второ се заличава думата „бърза“. 

 
Имате ли въпроси? Ако няма, преминаваме към гласуване. Гласуването е 

поименно: 

 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
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1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов            ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров            ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов            ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА   
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 225                    
 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
изменение на ЗМДТ (изм. - ДВ, бр.97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) , при 
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 
26 и чл. 28 от ЗНА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:  
§ 1. В чл.45а, ал.1 се правят следните изменения: 

1.3. Заличава се тире първо. 

1.4. В тире второ се заличава думата „бърза“. 
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Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  
11.Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с три гласа ЗА и един въздържал се  подкрепя проекта за решение да 

стане 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия по т. 11 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Само имаме 

като техническо изправяне на текста, тъй като самите текстове преповтарят законовите 

текстове от ЗМДТ в Заключителната разпоредба § 6 Измененията на параграфи 1,4 и 5 влизат 

в сила от 01.02.2017  - да стане 01.01.2017 г. Мотивите за това са следните: Самият закон за 

изменение и допълнение на ЗМДТ влиза в сила от 01.01.2017 г. Няма как, подзаконов 

нормативен акт да влезе в сила от 01.02. 2017 г. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Гущанов, а до колко това не е в противоречие, че ние връщаме назад . 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Ако не изпишем – влиза в сила от 01.01.2017 г. влизаме в колизия със самия Закон, те 

така или иначе ще трябва да приложат закона, който влиза в сила от 01.01.2017. Дали ще 

бъде отразено това в местната наредба, или няма да бъде отразено в местната наредба няма 

никакво значение. Значи закона трябва да се приложи.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз съм съгласен в Вас, но мисля, че има такова правило и ние не можем да върнем с 

месец назад.  

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Няма ретроактивно действие, тъй като самия закон е от 01.01.2017 г. Колегата Кьосев, 

ако иска и той да се изкаже. Наредбата не я връщаме със задна дата, ако се сещате предния 

път уважаемия г-н кмет изтегли точно тези текстове за допълване на нови неща, ако тогава 

ги бяхме приели щяха да влязат в сила от 01.01.2017г. Въпроса е, че сега ние ги приемаме с 

един месец закъснение и представете си следната ситуация – идва задължено лице и казва, аз 

за първия месец няма да платя, защото Вашата наредба влиза в сила от 01.02.2017г. В същото 

време това задължено лице е задължено по закона да плати, тъй като закона влиза в сила от 

01.01.2017 г. Това са ми мотивите. Но пак, както казвам съветниците да решат. Благодаря.  

Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово 
 Когато една наредба влиза в сила, по принцип влиза в сила след като бъде приета от 

ОбС. Когато имаме нормативен акт от по-висок ранг какъвто е закона, мисля, че е редно 

общинската администрация до приемането на наредбата да спазва закона. Не мисля, че е 

необходимо да се въвежда каквото и да е ретроактивно действие на една наредба, защото 

след като тя не е законосъобразна се прилага закона. Така, че не мисля, че ще приемете 

грешно решение, ако я приемете в предложения вид. Тя ще влезе в сила от 01.02.217г. най-

малкото защото има си сроковете за приемане на решението, след като Вие го приемете се 

изпраща на областния управител и чак тогава влиза в сила всяко едно решение на ОбС. До 

тогава се прилага закона, защото той е нормативен акт от по висша степен.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз съм на същото мнение, точно така. Други обструкции има ли по отношение на 

това решение, освен срока на валидност.  
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Ако няма аз ще предложа на гласуване предложението на г-н Гущанов – § 6. 

Измененията на параграфи 1,4 и 5 влизат в сила от 01.01.2017 г. Който е съгласен с 

предложението на г-н Гущанов, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   10 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   19  
  
Предложението не се приема ! 
 

 Зачитам проекта за решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
изменение на ЗМДТ (изм. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г. и ДВ, 
бр.97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и поправка на ЗДЗМДТ(ДВ, бр.32 от 
2016 г., попр.ДВ, бр.80 от 11.10.2016 г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 
от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

 Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както 

следва: 

§   1. В чл.8 ал.4 се изменя така: 

„(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно 

задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на 

концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 

съответната част от него.“ 

 
§ 2. В чл.36, ал.1, т.4 думите „регистрирани в централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност“ се заменят със 

„със статут в обществена полза“. 

 

§ 3. В чл.37, ал.3 думите „регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност“ и запетаята пред тях 

се заменят със „със статут в обществена полза“. 

  

§  4. В  чл.63, ал.1 формулата да се чете така: 

 

ДДТГ = ГДТПП х БМ 

               12 

 

§  5. В  чл.63, ал.2 формулата да се чете така: 

 

НВДТПП = ПГДТПП х БМ 

        12 
 

Заключителна разпоредба 
§ 6. Измененията на параграфи 1,4 и 5 влизат в сила от 01.02.2017 г. 

§ 7. Измененията на параграфи 2 и 3 влизат в сила от 01.01.2018 г. 
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Преминаваме към гласуване на решението. Гласуването е явно: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 226                    
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
изменение на ЗМДТ (изм. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г. и ДВ, 
бр.97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и поправка на ЗДЗМДТ(ДВ, бр.32 от 
2016 г., попр.ДВ, бр.80 от 11.10.2016 г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 
от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

 Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както 

следва: 

§   1. В чл.8 ал.4 се изменя така: 

„(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно 

задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на 

концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 

съответната част от него.“ 

 
§ 2. В чл.36, ал.1, т.4 думите „регистрирани в централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност“ се заменят със 

„със статут в обществена полза“. 

 

§ 3. В чл.37, ал.3 думите „регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност“ и запетаята пред тях 

се заменят със „със статут в обществена полза“. 

  

§  4. В  чл.63, ал.1 формулата да се чете така: 

 

ДДТГ = ГДТПП х БМ 

               12 

 

§  5. В  чл.63, ал.2 формулата да се чете така: 

 

НВДТПП = ПГДТПП х БМ 

        12 
 

Заключителна разпоредба 
§ 6. Измененията на параграфи 1,4 и 5 влизат в сила от 01.02.2017 г. 

§ 7. Измененията на параграфи 2 и 3 влизат в сила от 01.01.2018 г. 
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Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 По точка 12 нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение има следния вид: 

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

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

  

§ 1. Чл. 12, ал. 1 придобива следната редакция: Свободни имоти или части от тях - 

публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на 

концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на ОбС за срок до 10 

години, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги 

управляват. 

 
 Имате думата за въпроси по докладната. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване 

на решението. 
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов            ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров            ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов            ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
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 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА   
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков            ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 227                    
 

На основание чл 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, при 
спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

  

§ 1. Чл. 12, ал. 1 придобива следната редакция: Свободни имоти или части от тях - 

публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на 

концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на ОбС за срок до 10 

години, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги 

управляват. 

 
 
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.  
13.Приемане на Общински годишен план за младежта – 2017 година. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

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

вероизповедания, младежта и спорта“ 

Илиян Станчев – общински съветник 
 Нашата комисия единодушно с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Станчев. Колеги, зачитам Ви проекта за решение:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

1.  Приема Общински годишен план за младежта - 2017 година. 
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 Имате думата за въпроси по докладната. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване 

на решението. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 228 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 15 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

1.  Приема Общински годишен план за младежта - 2017 година. 

 

 
Преминаваме към работа по четиринадесета  точка от Дневния ред.  
14.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода  
01.07.2016 –31.12.2016 година. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

  
Колеги, тук становища на комисии няма. Доклада е статистика. Въпроси някакви по 

отношение на доклада? Зачитам Ви проекта за решение: 

 

На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 година. 

 

 Ако няма въпроси, преминаваме към гласуване на решението. Гласуването е явно. 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 229 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 година. 

 

Преминаваме към работа по петнадесета  точка от Дневния ред.  
15. Изплащане левови компенсации през 2016 г. от Национален компенсационен 
жилищен фонд чрез Местна комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община 
Попово, избрана с решение № 23 по Протокол № 3 от 22.12.2015 г. на ОбС Попово. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Уважаеми общински съветници, господин Председател, наистина проверих през 

почивката счетоводно как стоят нещата. Това, което Димитър Кънев казва не е преведена 

сумата от Фонда, а са отчисляване тук на място. Така, че не е проблем да бъде взето 

решение в една или друга полза или вариант както Вие решите дали 3 %, дали 2, дали 1, 

дали да се върнат всичките суми, нямаме задръжки от общинската каса да бъдат върнати. 

За Ваша информация най-ниската сума е 21 лева, въртят се около 100 – 150, а най-

високата е 445 лева. Това са удържаните средства. Така, че на Вашето внимание и Ваше 

решение е. Малко ми прилича изказването на г-н Кънев, така Нане и Вуте. Аз не сакам 

да съм добре, ама другия да не вземе, нали? Все пак има работа за тези 5-6 години, тези 

комисии и членовете на комисията, не защитавам общинската администрация, участвали 

са и служители от общинската администрация, но са участвали и съветници о Ваша 

преценка дали ще им дадете право да вземат някой лев, или ще възстановим парите – 

както го гласувате, така ще направим.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов. Колеги, очаквам така при новото стечение на 

обстоятелствата наистина предложения от Ваша страна как да процедираме в този 

случай. Нека първо чуем становищата на комисиите. 

Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 

среда и социална политика“ 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ПРОТИВ комисията предлага проекта да стане решение. 

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

бюджет, местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Имаме един с 

конфликт на интереси. 

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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия по точката с един глас ЗА и четири ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя 

проекта за решение. Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 В такъв случай, аз да зачета проекта за решението, което беше предложено: 

 

На основание чл.  21 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПМЖСВ, § 17 от 
ППЗУПГМЖСВ, чл. 35, ал. 4 от НРПУРОИ и във връзка с Нареждане № II – 
1054/02.12.2016 г. на Министерски съвет – Национален компенсационен жилищен 
фонд гр. София – Изпълнителен директор, на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от 
ППЗУПГМЖСВ ,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. За извършваните дейности по Закона и Правилника за прилагането му 

правоимащите заплащат на Община Попово режийни разноски в размер на 3% от 

стойността на полагащата се индексация за придобития недвижим имот по реда на  

ЗУПГМЖСВ съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.4 от НРПУРОИ. 

 2. Общински съвет Попово разпределя в проценти набрани средства по § 17 от 

ППЗУПГМЖСВ по предложение на местната комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУПМЖСВ, а 

именно: за период от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.: 

 А: стопански разходи: 0%; 

 Б: Разходи за услуги по граждански договори: 0% 

 В: Материално стимулиране на членовете на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от 

ЗУПМЖСВ: 100%. 
 
 Приложение:  

 1. Докладна записка от Местната комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУПМЖСВ; 

 2. Предложение от Местната комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУПМЖСВ. 

 
 

 Имате думата, заповядайте. 

Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз, само искам да направя едно предложение с цел прецизиране на исказа. В точка 

едно пише – режийни разноски. Същевременно в §17 от ЗУПМЖСВ, понятието което се 

използва е режийни вноски. Просто да го оправим от разноски на вноски, с оглед 

уеднаквяване с нормативната уредба. И второто ми предложение, ако може да ни кажете, 

защото за да можем да обсъждаме каквото и да било, ако може да ни кажете горе долу в 

какъв размер са тези пари, които са постъпили за материално стимулиране, тъй като те може 

да са 100 лева и ние изведнъж да кажем нищо няма вземат тези хора от комисията, просто 

няма да е честно спрямо участващите в комисията. Ако са повече, да знаем как да ги 

редуцираме. Това ми е мисълта.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Гущанов, Вие трябва да сте по-добре запознати. Аз не съм участвал в комисиите, 

аз не знам каква е сумата. 

Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нямаме приложена такава таблица, нито имаме сумата, която е.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Сигурно е трябвало да питате. Аз не знам каква е сумата, така че не мога да Ви 

отговоря.  

Любомир Гущанов – общински съветник 
 Ами питахме, но… 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Понеже нашата комисия я разглежда и аз поставих въпроса каква е сумата? Сумата е в 

размер на 145 936.96 ст. 3 % от нея, попитах колко е, казаха че можем да я сметнем – около 

4 300 лева.  

Д-р Евгений Георгиев – общински съветник 
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 Първо, аз искам да уточним. Има едно разминаване с дати. За решение се 

предлага 01.01.2016 до 31.12.2016 г. А в протокола, с който комисията е взела решение – 

22.12.2015 до 09.12.2016 г. В решението, което се предлага – разходи за услуги по 

граждански договори – 0, а в Протокола пише – за участие в работа на Местната комисия 

председателя получава възнаграждение за периода, съгласно представения документ 

договор за правна защита и съдействие във връзка с Правилника за прилагане на 

ЗУПМЖСВ. Малко по дневния ред ще Ви запозная. Първа точка от дневния ред е – Всеки 

член за работа в Местната комисия от горепосочената сума от 185 лева разпределена 

както следва:  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Кое четем д-р Георгиев, извинете, но аз не разбрах.  

Д-р Евгений Георгиев – общински съветник 
 Протокола на комисията.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз мисля, че всеки го има, какъв е смисъла? 

Д-р Евгений Георгиев – общински съветник 
 Няма го. Аз се постарах да го взема. Значи членовете – Илия Сапунджиев, Зорница 

Иванова, Мехмед Камбер, Петър Лазаров и Никола Джамбазов вземат по 37 лева всеки член 

от комисията. Това е 185 лева. 

 Втора точка – за участие в работата в Местната комисия за периода 22.12.2015 до 

09.12.2016 г. членовете на местната комисия наново получават следните възнаграждения. 

Илия Сапунджиев за два работни дни по 100 лева – 200 лева, Зорница Иванова – за три 

работни дни по 100 лева – триста лева, Петър Лазаров – за 1 работен ден – 100 лева, Никола 

Джамбазов – за един работен ден 100 лева и Мехмед Камбер за два работни дни – 200 лева. 

И това е 1110 лева, остават за председателя, както е описано в протокола по договор, който в 

решението ние да приемем, че разходи за услуги по граждански договори няма – остават 

3093 лева. Мисля, че по този начин ОбС може да прецени и да вземе решение едни хубави 

надници се дават.  

 Това е протокол на комисията, която предлага така да бъдат разпределени парите. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Това подписано ли е от всички членове на комисията? 

Д-р Евгений Георгиев – общински съветник 
 Ами, да…май без един …………….. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз мисля, че в момента трябва да разсъждаваме в две насоки. Първата насока, след 

като станаха ясни другите неща. Тези суми, доколкото разбирам са удържани от гражданите 

на Попово, които са с дългогодишни жилищно спестовни влогове. До колкото разбирам 

имаме поименен списък на кой колко му е удържано, не е никакъв проблем тези суми да 

бъдат върнати, но това означава че членовете на комисията, които са работили в този период, 

сега тук между другото се получава някакво разминаване в датите, защото комисията реално 

съществува много по отрано, но от 2011, всъщност не са получавали никакви 

възнаграждения, така че аз мисля, че е справедливо, ако решим че трябва да бъдат 

разпределени някакви средства за допълнително материално стимулиране, ако въобще 

решим трябва да бъдат включени всички членове на тази комисия, които са от 2011 г. насам, 

не само, които са в последния период. Това е едната посока на разсъждение, другата посока 

на разсъждение е дали тези суми трябва да отидат изцяло за допълнително материално 

стимулиране на комисията или ако решим 100 процента да бъдат върнати на хората или да 

решим по какъв начин да ги разпределим. За да насочим усилията си в разсъжденията си в 

тази посока, очаквам мнение от Ваша страна, нали дали това е справедливо. Кое от всичките 

неща, които в процеса на разговора възникват, могат да бъдат направени като решение. Така, 

че очаквам от Ваша страна. Заповядайте г-н Кьосев. 

Адв. Румен Кьосев – общински съветник 



46/50 

 

 Благодаря г-н Председател, присъединявам се, към това което казахте току що, че 

всъщност не са обхванати хора, които са участвали в комисията от 2011 г. и може би трябва 

да върнем докладната за изясняване на тези неща и просто да не гласуваме днес. И ако има 

Правилник за вътрешен ред, някакви Правила, ако има тази комисия, може би там е указано, 

кой каква част от тези проценти получава. Защото както чете д-р Георгиев тук и аз не 

разбрах, но доста така смущаващи суми.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Вашето предложение е да бъде върната докладната за доизясняване? 

Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Да. Мисля, че така е най-добре, вместо да се караме сега.  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Трябва да вземете поне едно решение – какъв процент, ако ще оставите на комисията. 

Защото Вие и да я върнете, те какъв протокол ще направят за какъв процент ? И ние 

счетоводството какво ще направим – ще върнем 100 %, на 1 % , на 2 % парите на хората ?  

Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Ами аз бих го направил като предложение, ако наистина се обхваща периода от 2011 

до сега – 3 % са нормална сума.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре, значи всъщност Вашето предложение само да уточним – процента, който е 

събран от хората си остава, връщаме за доразглеждане за допълнително разпределение на 

тези суми, като трябва да бъдат обхванати всички членове на комисията от 2011 г. до този 

момент. 

Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
И ако е възможно самата комисия да изясни методиката.   

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да, тя първо трябва да изясни методиката, след което те трябва да бъдат разпределени 

средствата и да предостави Протокол за това разпределение на ОбС за одобрение.  

 Това е едното от предложенията. Други? 

Димитър Димитров – общински съветник 
  Аз смятам, че тези пари трябва да ги върнем на хората. Тук в тези комисии, които са 

били в годините преобладаващата част не, ами всички са били общински съветници и 

служители на общинска администрация. Така, че тези хора са си вършили работата, 

свършили са си я, и тези пари да си ги върнем на хората. Не виждам никакъв проблем в това, 

щом един човек има да му върнем 400 лева, нали се сещате, че една заплата му връщаме ей 

така.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Всъщност Вашето предложение е цялата стойност, която е събрана – тези режийни 

вноски да бъдат върнати на хората. 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз само технически да изясня въпроса, може би тези предложения трябва да ги 

отразите като препоръки, защото ако докладната бъде оттеглена, ние няма какво да 

гласуваме.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ние трябва да вземем решение. 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Вземем ли решение, значи няма оттегляне. Влиза си като решение, това ми е мисълта.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да, това уточняваме, така е. 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Аз искам да попитам членовете на комисията, които са тук присъстващи от 2011 

г. до 2016 г. колко пъти е заседавала тази комисия ? Защото аз разбирам, че тя не е 

провеждала заседания и да кажат, смятат ли че заслужават да получат възнаграждение за 
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работа, която смятам аз лично, че не са вършили. От там нататък да вземем решение тези 

4000 лева дали да останат в полза на общината, дали да се връщат на гражданите. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре, кои са членове от 2011 г., аз не знам, мисля, че не всички са били членове, 

има ли член, който е от 2011 г. в комисията, в предходния мандат?   

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Аз съм член на тази комисия от 2015 г. мисля, че декември месец. Запазва се 

председателя, има нови членове от ОбС, мисля – 4 на брой сме. От декември 2015 г. не се 

е събирала тази комисия, единствено при разпределянето постъпилите средства от 

държавата, тогава се събирахме да ги разпределим. Не мисля, че от 2011 до 2015 също се 

е събирала. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Ако трябва да разсъждаваме за справедливостта според мене хората, които са 

направили тези вноски имат основание по някакъв начин да се върнат. Според мен, ако 

сумата е 4300 лева – 50 % ако отделим и се върнат на хората, които са ги внесли ще бъде 

от тяхна гледна точка все пак добре. Имал съм възможност по странична линия да се 

докосна до работата на хората, които се занимават с тези документи и зная, че нещата не 

са толкова прости и наистина някои от тях са много натоварени. Като ги докарат нещата 

до там, за да се даде възможност за изплащане на средства. Така, че ако отдели 

половината суми за вложителите и изискаме от комисията да направи протокол по тяхна 

си методика как оценяват на тази база, която ще остане две хиляди и колко лева да си ги 

разпределят.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Предложението е 50% да се разпределят и 50 % да бъдат върнати на гражданите.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 До тук имаме три конкретни предложения. Имаме ли други предложения ? Не 

виждам. Да обобщим до тук за да мога да предложа на гласуване:  

 Предложението на г-н Кьосев е тези 3 %, които са събрани да останат, да бъдат 

разпределени на базата на допълнителни вътрешни правила, които ще си изгради 

комисията, след като бъде изготвен списъка с разпределението на тази сума да бъде 

предоставен за утвърждаване от ОбС. И да бъдат включени всички членове от 2011 г. до 

сега.  

 Така, който е съгласен с това предложение на г-н Кьосев, моля да гласува. 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -    6 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    18 
  
Предложението не се приема ! 
 
Николай Черкезов – общински съветник 

Мисля, че имаше едно предложение за оттегляне на докладната и от там нататък, 

ако се гласува ще се обезсмисли всичката останала работа. Аз също подкрепям това 

предложение, искам първо него да поставите на гласуване, като искам да се изяснят 

доста мотиви. Посочената сума от 3 %  е събрана на някакво основание и като чета тук е 

чл. 35 ал. 4 от Наредбата придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост. Явно вече има законово основание и конкретно определен процент. 

Цитирано е нещо и е събрана на някакво основание, след като вече е събрана.  Второ, 

интересува ме вече тази комисия приключва ли дейността си? Да разпределим нещо за 

всичките членове от началото до сега, ами следващите, които ще работят по-нататък, 
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нещо не ми е изяснено цялата ситуация в случая. Наистина подкрепям решението да се 

оттегли докладната до изясняване на всичко. 

д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Това може да ни накара да гласуваме друга комисия, ако се разсърдят членовете 

на комисията. А второ тези пари, тези пари по-нататък не бива да се разпределят, защото 

комисията като вземе решение на останалите хора по списък, от там се удържат от 

следващите разплатени пари. Така, че едните нямат нищо общо с другите удържани 

пари. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Реално тази сума е разпределена на всички тези, които от последното плащане до 

този момент им е изплатена някаква стойност, на всички които са участвали в тази 

комисия от 2011 до сега. Това е сумата, която е събрана от тях и реално за това трябва 

членовете на тази комисия от този период, които са били да получат това 

възнаграждение според мен.  

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Само да отговоря на г-н Черкезов. Значи това нещо е по нормативната уредба. § 

17 от съответния закон казва – За извършени дейности по закона и правилника за 

прилагането му правоимащите заплащат режийни вноски в размер определен от ОбС. 

Ето това е нормативното основание. Размера е определен от ОбС.  

Николай Черкезов – общински съветник 
 Съгласен съм адв. Гущанов, но някъде пише, че удържаната вноска в размер на 

3% е съгласно чл. 35 ал. 4 от Наредбата на незнам си какво си. Да не се окаже, че вече 

сме го определили този процент и сега тръгваме да го дискутираме още един път.  

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз мисля, че не сме го определили, тъй като ако погледнете първото решение, 

което ни се предлага е за извършените дейности по закона правоимащите заплащат на 

Община Попово режийни разноски в размер на 3 %. Ето, ние сега ще го решим това 

нещо. Благодаря.  

Николай Черкезов – общински съветник 
 Влизаме в диалог. Точно за това предлагам докладната да се оттегли до 

изясняване. 

д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, торпилираме по-нататък работата 

на комисията, защото може да са 100, може да са 200 лева, един чиновник, който 

получава 500 лева в общинската администрация ще ми каже, ами г-н Кмете гледайте си 

документите, аз не искам. Тук предложението на г-н Кьосев е много резонно, защото 

това са куп документи и се иска специализирана. …..Браво! Браво на това, което каза – 

10 години са обработени тези документи от Банка ДСК, а дали има право да получи 

парите или не, Банка ДСК ли казва, или комисията, или юристите, или експертите в ОбС. 

Нали именно тази комисия разглежда документите и казва кой има право и кой не, и 

колко хора се жалват при мен, че не получават и аз ги отпращам от комисията. Но тогава 

защо не ДСК да си дава направо парите, след като те са преценили. Те са страна в този 

въпрос. Те са държали парите на хората. Това е моето предложение. Не знам какъв 

процент ще гласувате, но недейте да ми създавате по-нататък проблем с комисията, 

защото всякакви приказки съм слушал. Че ние въртим парите на хората, дългогодишни 

жилищно спестовни влогове. Ние пари не държим на тези хора, тези пари са държани в 

Банка ДСК, държавата е взела нормативно решение. Има закон, възстановяват се 

лихвите, но все пак някой трябва да прегледа тези документи, не е току така, дай, 

събрала се комисията. Тя комисията като се събере взема решение на база на 

прегледаните вече документи и на работата на хората в тази комисия предварително. 

Сега, ако някой се чувства, че не е компетентен и не заслужава тези пари пък да си се 

откаже.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Така. Нямаше такова предложение за отпадане на докладната. Обсъждахме го, но 

не беше като предложение, затова ги записвах всичките. Предложението на г-н Черкезов 

е като четвърто допълнително предложение. 

 Затова, наистина, връщам и прегласуваме по реда на постъпилите предложения:  

Първо е предложението на г-н Кьосев -  формулирам го така: Задължава Председателя на 

Местната комисия да свика заседание на същата с участие на всички членове за мандат 

2011-2015 г. и 2015 – 2019 г. , на което да разпределят набраната сума и да предоставят 

на ОбС Протокол от проведеното заседание за утвърждаване от Общински съвет.  

 Това е предложението на г-н Кьосев. Който е съгласен с това предложение,моля 

да гласува. 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   15 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    10 
  
Предложението се приема ! 
 

След като е прието предложението на г-н Кьосев, гласуването на останалите 

предложения е безсмислено.  

 
Преминаваме към гласуване на решението. Гласуването е явно: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   15 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    10 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 230 
 

На основание чл.  21 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПМЖСВ, § 17 от 
ППЗУПГМЖСВ, чл. 35, ал. 4 от НРПУРОИ и във връзка с Нареждане № II – 
1054/02.12.2016 г. на Министерски съвет – Национален компенсационен жилищен 
фонд гр. София – Изпълнителен директор, на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от 
ППЗУПГМЖСВ,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. За извършваните дейности по Закона и Правилника за прилагането му 

правоимащите заплащат на Община Попово режийни разноски в размер на 3% от 

стойността на полагащата се индексация за придобития недвижим имот по реда на  

УПГМЖСВ съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.4 от НРПУРОИ. 

 2. Общински съвет Попово разпределя в проценти набрани средства по § 17 от 

ППЗУПГМЖСВ по предложение на местната комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУПМЖСВ, а 

именно: за период от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.: 

 А: стопански разходи: 0%; 

 Б: Разходи за услуги по граждански договори: 0% 
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 В: Материално стимулиране на членовете на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от 

ЗУПМЖСВ: 100%. 

 3. Задължава Председателя на Местната комисия да свика заседание на същата с 

участие на всички членове за мандат 2011-2015 г. и 2015 – 2019 г. , на което да 

разпределят набраната сума и да предоставят на ОбС Протокол от проведеното 

заседание за утвърждаване от Общински съвет. 
 
 
Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.  
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Няма постъпили такива. Поради изчерпване на дневния ред закривам 

шестнадесетото заседание на ОбС Попово. 
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