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ПРОТОКОЛ    № 5 
 

 

 

Днес, 30.01.2020 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ПЕТОТО  заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 

г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Моля за проверка на кворума – 29 общински съветника присъстват на днешното 

заседание. Уважаеми колеги, имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми 

да открия петото заседание на Общински съвет Попово.  

На заседанието присъстват Кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов, зам. кмет 

Милена Божанова, зам. кмет Трифонов, Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС,  

виждам и доста представители на общинска администрация. 

Уведомления за отсъствия не са постъпили. 

Колеги, имате предварително раздаден проект за Дневен ред, който е от 15 точки.  

В законно установения срок са постъпили още две докладни записки от Кмета на 

Общината д-р Людмил Веселинов относно:  

Приемане Бюджета на Община Попово за 2020 г. 

и относно:  

Приемане на нова общинска транспортна схема. 

 

Предлагам те да влязат като точки 1- Приемане на бюджета на общината и като 

точка 16 – Приемане на нова общинска транспортна схема в Дневния ред. Който е 

съгласен с направеното предложение, моля да гласува: 

Гласуваме ЗА: 

ЗА                    -     29 

  ПРОТИВ                   -   0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

Предложението се приема! 

 

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред за днешното заседание е:  

 

1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2020 г.  

 

2. Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация гр. Попово, 

дейности и мероприятия към нея. 

 

3. Одобряване на Общия устройствен план на Община Попово. /ОУПО/. 
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4.Приемане на годишен план за приватизация за 2020 г. 

 

5.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.10.2019 до 31.12.2019 г. 

 

6.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2020 г. 

  

7.Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост за общо и 

индивидуално ползване за 2020/2021 стопанска година в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. 

 

8.Предоставяне за ползване на земеделска земя на ОПФ на Народни читалища. 

 

9.Прекратяване на съсобственост в УПИ І, кад. № 621 от кв. 66 по регулационния 

план на с. Ковачевец, между Община Попово и „Три инвест“ ЕООД, чрез изкупуване 

частта на Общината.  

 

10.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ, кад. № 403 от кв. 57 по регулационния 

план на с. Дриново, между Община Попово и Иван Илиев Иванов, чрез изкупуване 

частта на Общината.  

 

11.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските 

територии на Община Попово през 2020г. и одобрение на начина на ползване на 

дървесина от общински горски територии от годишен план за 2020г. 

 

12.Съгласуване на обем дървесина за продажба на дървесина по ценоразпис на 

физически лица от временен склад за лична употреба, съгласуване на обем 

дървесина за продажба по ценоразпис на корен на физически лица за лична употреба 

и съгласуване на обем дървесина за продажба на еднолични търговци и юридически 

лица от временен склад, добита от общински горски територии през 2020г. 

 

13.Приемане за Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане 

на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Попово. 

 

14.Допълнение на Решение № 475 по Протокол № 28/20.12.2018 г. на Общински съвет 

Попово 
 

15.Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по 

въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2020 

година. 

 

16. Приемане на нова общинска транспортна схема. 

 

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

 

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

днешното заседание, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 

ЗА                    -     29 

  ПРОТИВ                   -   0 
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  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

Дневния ред се приема единодушно.  

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2020 г.  

 Становища имат всички постоянни комисии, затова давам думата за становище на 

председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ д-р Румен 

Русев. 

Румен Русев – общински съветник 

 На своето заседание комисията с три гласа ЗА, един глас ПРОТИВ и един 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя предложението за решение. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Заседанието на нашата комисия се проведе в понеделник в непълен състав за 

първите две точки и след това в пълен състав и при разглежданата точка с  три гласа ЗА и 

един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Нашата комисия в непълен състав заседава вчера заседава в 15.30 часа. С три гласа 

ЗА и един  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 На свое заседание в четири членен състав комисията предлага на Вашето внимание 

да подкрепите предложението за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Нашата комисия в пълен състав подкрепя решението с четири гласа ЗА и един 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по първа точка има следния вид: 

 

На основание  чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,т.5 и 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 2020 година, ПМС № 

381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 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 
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1.Приема бюджета на Община Попово за 2020 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 26 288 370  лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 524 889 

лв., в т.ч.: 

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

14 483 146 лв.; 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в делегираните от държавата 

дейности в размер на 30 800 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 47 790 

лв., съгласно Приложение № 3; 

1.1.1.4. Финансиране –  - 263 826 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на 1 226 979 лв., съгласно 

Приложение № 14. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 763 481, съгласно 

Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 831 200 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 102 371 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 158 400 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 764 300 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

394 100 лв. 

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

1 316 000 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – -241 500 лв. 

1.1.2.6. Възстановени временни безлихвени заеми в размер на – 250 000 лв. 

1.1.2.7. Финансиране – -266 761 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 613 771 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 26 288 370 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 15 524 889 лв., в т.ч. 

резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 314 724 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                     

315 440 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 10 448 041 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени    и/или неотложни разходи в размер на 1 088 532 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на 1 310 163 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на 681 759 лв., съгласно 

Приложение № 4, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 346 800 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Дава съгласие, Кметът на общината, по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г., да 

направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева 
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субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лв. в трансфер за 

финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична 

мрежа, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране в 

Приложение № 23. 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, 

съгласно Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 

Приложение № 7 

3.1. Определя индивидуалните трудови възнаграждения на Кмета на общината и 

кметовете на кметства в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдени по т.3 от настоящото решение, считано от 01.01.2020 г., съгласно 

Приложение № 21. 

3.2. 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 – 13 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 13 000 лв. и 

за Общински музей Попово – 120; 

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

други цели) – 231 500 лв., в т.ч. еднократна финансова помощ за новородено или 

осиновено дете/деца на територията на община Попово – 200 000 лв., за социално 

слаби жители на общината – 15 000 лв., за Общински фонд за асистирана 

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

погребения – 500 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 71 969 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 28 879 лв. 

 4.5. Субсидии за:  

  4.5.1. читалища – 614 419 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.2. спортни клубове – 30 000 лв., разпределени на основание Наредба за 

условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и 

развитието на спорта за всички в община Попово, съгласно Приложение № 8; 

 4.5.3. спортни клубове – 120 000 лв. за Футболен клуб „Черноломец 1919” гр. 

Попово; 

 4.5.4. нефинансови предприятия, обслужващи транспортната схема на община 

Попово – 100 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.5. младежки дейности – 5 000 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.- 4.5. 

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

общината в размер на 20 000 лв., съгласно Приложение №8 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 

лв., съгласно Приложение №8. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 105 917 лв., съгласно Приложение №8. 

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 Общинското предприятие "Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство при община Попово", съгласно Приложение № 10; 

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

съюз в размер на 2 140 000 лв., в т.ч.: 

   8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския 

съюз от Кохезионния и структурните фондове в размер на  750 000 лв.,  съгласно 

Приложение № 11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския 

съюз от Разплащателна агенция в размер на 1 344 000 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 46 000 лв. съгласно 

Приложение № 13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2020-2022 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 2020 година в размер на                    

2 000 000 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2020 

година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 година в размер на 

3 381 327 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2020 г. се 

определят в размерите, съгласно Приложение № 17. 

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

бъдат натрупани през 2020 година, като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 3 126 186 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 2020 година, като наличните към края на годината поети 
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ангажименти за разходи не могат да надвишава 10 420 621 лв. /50% от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 193 171 лв., съгласно Приложение № 

22. 

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

събрани през 2020 година в размер на 180 000 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.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; 

16.2. 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. 

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

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

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

разпределението. 

17.4. 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. 

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

обяснителните записки към тях. 

17.6. 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. 

18. 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. 

 18.1. 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 2020 година. 

 18.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 
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 18.3. 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. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. 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.  

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

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за 

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

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 

съвет да разработят и представят в срок до 28.02.2019 г. конкретни мерки за 

изпълнение на приетия от ОбС бюджет. 

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

Приложение № 24. 
  

 Давам думата за мнения, предложения, въпроси по отношение на бюджета на 

община Попово за 2020 г., един от най-важните документи, които би трябвало да приемем 

тази година. Имате думата. Имаме ли въпроси. Заповядайте г-н Димитров. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Аз искам, нали бюджета хубав, лош, парите винаги не стигат, но аз искам в една 

друга светлина да представя нашата работа като общински съветници и докладните, които 

приемаме. Просто ще помоля Кмета на Общината да спазва ЗМСМА, където в чл. 44 е 

записано в алинея 5, че Кмета на Общината представя пред ОбС Програма за управление 

за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа 

основни цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. 

Кметът на Общината представя пред ОбС годишен отчет за изпълнението на програмата в 

срок до 31 януари. 

 Искам да кажа, че това всичко, което правим и бюджета, който ни се предлага са 

обвързани с намеренията на Кмета на общината и общинската администрация и 

гражданите на града трябва да знаят какви са тези намерения и дали този бюджет покрива 

тези обещания, които са направени. Аз се запознах с бюджета, много неща си изясних на 

комисията, в която участвам. Това, което ми направи впечатление, че Инвестиционната 

програма, която предлагаме на нашите съграждани и средствата, които залагаме се така 

разминават с това, което започнахме в края на предния мандат. Тоест – инфраструктура по 

села, в града. Това нещо тази година не го виждаме в бюджета и затова просто моля Кмета 

на Общината да ни представи своята управленска Програма, за да можем водейки 

дебатите да бъдем по-обективни и пред нашите съграждани и да изпълняваме всичко, 

което сме поели като ангажименти. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Димитров. Давам думата на Кмета на Общината. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, прав е г-н 

Димитров. Програмата ми е готова и ми е на бюрото, но така решихме с инж. Милена 
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Божанова да оставим на следващата сесия, защото тая Програма заедно с натоварения 

дневен ред ще бъде утежняваща на тази сесия. Имаме още поне два въпроса важни плюс 

Програмата, които можем да разгледаме на следващата сесия, а ако бяхте се запознали,аз 

съм готов да Ви я дам веднага Програмата г-н Димитров, искате ли? 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Не, ние сме в сроковете, аз го споделям, че ние сме в тримесечния срок.  

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Казвам, че сте прав, но точно в Програмата, това което говорите за 

инфраструктурата е като управленска цел за този мандат. Ще Ви я дам Програмата за да 

не мислите, че Ви лъжа. А ще я разгледаме на следващата сесия. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Добре, благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Веселинов. Заповядайте г-н Юлиянов. 

Денис Юлиянов – общински съветник 

 Днес на 30 януари 2020 г. ние провеждаме по-специална сесия на ОбС. До колкото 

ще се занимаваме с изключително важен въпрос – приемане на проекто бюджета за 2020 г. 

Притеснявам се, че ако не подходим професионално и най-вече конкретно ще превърнем 

сесията в говорилня или празно говорене на партийни клишета, като риска да станем за 

смях на хората, които са ни избрали. За да не се случи това ще ми се да изкажа някои 

пояснения, които ще ни помогнат да вникнем в същността на предложения ни проект за 

бюджет на общината.  

 Бюджета на общината не е просто някаква сума пари, които трябва да се 

разпределят по определените от закона правила. Обсъждането на бюджета не бива да се 

превръща в място за популистки заявления и трупане на политически дивиденти. Бюджета 

е онзи лост, с помощта на който общината върви напред, ако общинските съветници са 

вникнали достатъчно сериозно в неговата същност и философия. Понеже сме хора 

различно образовани, с различен опит и знания считам за целесъобразно да поясня какво 

всъщност трябва да правим днес според мен. Искам да отбележа, че приемането на добре 

обоснован бюджет, какъвто е нашият, който ефективно акумулира и насочва ресурсите в 

съответствие с потребностите и очакванията на гражданите е едно от най-важните и 

сложни за упражняване правомощия на ОбС. Своевременното и успешно изпълнение на 

това правомощие е критерии за способността на ОбС да изпълнява възложените му 

отговорности, затова опитайте се да се ориентирате в тенденциите, търсете промените и 

основанията за това. Ваша е отговорността да насочите средствата в съответствие с 

публичния интерес. Тезите си защитавайте от ясни позиции за интереса на цялата община, 

защото ОбС не е прост съюз или бизнес организация, а още по-малко партийна. 

 Изхвърлете популизма и се концентрирайте върху реалните неща, извлечете 

ценното заложено в конструирано в бюджета. Първосигналната негативна реакция е 

вредна. Вгледайте се внимателно в анализа на съществуващото положение, в определяне 

на целите на данъчната политика на общината, в подхода при планиране на приходите, в 

подхода при насочване на средствата. Всичко това ще даде възможност да предложите 

допълнителни възможности за по-ефективни финансови решения чрез използване на 

резерви за увеличаване на приходите или намаляване на разходите, ако има такива. Да 

оцените балансираността на бюджета най-вече от гледна точка на обвързването между 

приходните и разходни части. Да не предлагате за гласуване популистки решения, да 

разберете, оцените и доразвиете ключовите цели и приоритети на бюджета, да подкрепите 

и доразвиете всички …. администрацията и гражданите за устойчиво увеличаване на 

приходите, за ограничаване на неефективните разходи. Да помогнете за създаване на ясна 

програма за това какви обекти от къде ще се финансират. Да помогнете за утвърждаването 

на финансовата самостоятелност не само на училищата, но и на други структури, които са 

с доказан капацитет и заинтересованост, да можете да извършвате сравнителен анализ с 
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други аналогични общини. Този анализ ще Ви даде отговор на въпроса – къде сме ние? 

Когато си отговорите на този въпрос ще видите, че сред аналогичните общини сме сред 

първите и с приемането на бюджета ще вървим напред.  

 В заключение ще заявя следното: бюджет 2020 на Община Попово е добре 

балансиран, законосъобразен, с ясно изразени приоритети. Средствата са насочени в 

съответствие с потребностите на общината и интересите на гражданите. Ще гласувам за 

неговото приемане, като призовавам и Вас, моите колеги да направите същото. Благодаря 

за вниманието.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви. Други изказвания? Има ли други желаещи да изкажат мнение по 

бюджета на Общината? Няма. Преминаваме в режим на гласуване. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов    ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов   ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ПРОТИВ 

9. Димитър Иванов Тодоров   ПРОТИВ 

10. Димитър Кънев Димитров   ПРОТИВ 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров   ПРОТИВ  

13. Емел Мустафова Расимова   ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова   ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев   ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ПРОТИВ 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев    ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова   ПРОТИВ 

25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков   ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска   ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев   ПРОТИВ 

  

ЗА         -          22 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       7 

  

Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 27   

 
На основание  чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,т.5 и 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 2020 година, ПМС № 

381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 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 2020 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 26 288 370  лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 15 524 889 

лв., в т.ч.: 

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

14 483 146 лв.; 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в делегираните от държавата 

дейности в размер на 30 800 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 47 790 

лв., съгласно Приложение № 3; 

1.1.1.4. Финансиране –  - 263 826 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2019 година в размер на 1 226 979 лв., съгласно 

Приложение № 14. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 763 481, съгласно 

Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 831 200 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 102 371 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 158 400 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 764 300 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

394 100 лв. 

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

1 316 000 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – -241 500 лв. 

1.1.2.6. Възстановени временни безлихвени заеми в размер на – 250 000 лв. 

1.1.2.7. Финансиране – -266 761 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 613 771 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 26 288 370 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 15 524 889 лв., в т.ч. 

резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 314 724 лв. 
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1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                     

315 440 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 10 448 041 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени    и/или неотложни разходи в размер на 1 088 532 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на 1 310 163 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на 681 759 лв., съгласно 

Приложение № 4, като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 346 800 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Дава съгласие, Кметът на общината, по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г., да 

направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева 

субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лв. в трансфер за 

финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична 

мрежа, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране в 

Приложение № 23. 

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, 

съгласно Приложение № 6; 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 

Приложение № 7 

3.1. Определя индивидуалните трудови възнаграждения на Кмета на общината и 

кметовете на кметства в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдени по т.3 от настоящото решение, считано от 01.01.2020 г., съгласно 

Приложение № 21. 

3.2. 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 – 13 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 13 000 лв. и 

за Общински музей Попово – 120; 

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

други цели) – 231 500 лв., в т.ч. еднократна финансова помощ за новородено или 

осиновено дете/деца на територията на община Попово – 200 000 лв., за социално 

слаби жители на общината – 15 000 лв., за Общински фонд за асистирана 

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

погребения – 500 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 71 969 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 28 879 лв. 

 4.5. Субсидии за:  
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  4.5.1. читалища – 614 419 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.2. спортни клубове – 30 000 лв., разпределени на основание Наредба за 

условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и 

развитието на спорта за всички в община Попово, съгласно Приложение № 8; 

 4.5.3. спортни клубове – 120 000 лв. за Футболен клуб „Черноломец 1919” гр. 

Попово; 

 4.5.4. нефинансови предприятия, обслужващи транспортната схема на община 

Попово – 100 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.5. младежки дейности – 5 000 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.- 4.5. 

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 20 000 лв., съгласно Приложение №8 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 

лв., съгласно Приложение №8. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 105 917 лв., съгласно Приложение №8. 

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 Общинското предприятие "Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство при община Попово", съгласно Приложение № 10; 

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

съюз в размер на 2 140 000 лв., в т.ч.: 

   8.1. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския 

съюз от Кохезионния и структурните фондове в размер на  750 000 лв.,  съгласно 

Приложение № 11; 

 8.2. Индикативен годишен разчет за сметката за средства от Европейския 

съюз от Разплащателна агенция в размер на 1 344 000 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 46 000 лв. съгласно 

Приложение № 13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2020-2022 г., 

съгласно Приложение 15; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 

16; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
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11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на                    

2 000 000 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2020 

година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 година в размер на 

3 381 327 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2020 г. се 

определят в размерите, съгласно Приложение № 17. 

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

бъдат натрупани през 2020 година, като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 3 126 186 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 2020 година, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишава 10 420 621 лв. /50% от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2019 г., които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 193 171 лв., съгласно Приложение № 

22. 

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

събрани през 2020 година в размер на 180 000 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.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; 

16.2. 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. 

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

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

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

разпределението. 

17.4. 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. 

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

обяснителните записки към тях. 



 

15 

 

17.6. 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. 

18. 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. 

 18.1. 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 2020 година. 

 18.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни 

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

 18.3. 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. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. 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.  

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

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за 

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

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 

съвет да разработят и представят в срок до 28.02.2019 г. конкретни мерки за 

изпълнение на приетия от ОбС бюджет. 

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

Приложение № 24. 
 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2. Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация гр. Попово, 

дейности и мероприятия към нея. 

Становища имат всички постоянни комисии, затова давам думата за становище на 

председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ д-р Румен 

Русев. 

Румен Русев – общински съветник 

 Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя предложението 

за решение. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
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 Нашата комисия по тази точка с  три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме 

проекта за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 С четири гласа ЗА, нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула гласа ПРОТИВ подкрепяме 

проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 Нашата комисия предлага на Вашето внимание с четири гласа ЗА да подкрепите 

предложението за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 След като чухме становищата на комисиите зачитам проекта за решение:  

 

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

за публичните финанси, във връзка с оптимизиране работата на Общинска 

администрация,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1.Одобрява, считано от 01.02.2020г., промяна в структурата на общинска 

администрация - гр. Попово,  съгласно Приложение № 1; 

2.Одобрява, считано от 01.02.2020г., промяна в структурата и числеността на звена, 

дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно 

Приложение № 2; 

3.Одобрява, считано от 01.03.2020г., промяна в структурата на звена, дейности и 

мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно Приложение № 3. 

 

 

 След като чухте предложението за решение по тази точка имате думата за 

коментари. Заповядайте. Имате ли коментар? Г-н Димитров заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Имам само един въпрос – не ми стана ясно Дирекция Местно развитие и култура, 

след това Местно развитие отива в Дирекция Местно развитие, екология и транспорт. 

Какво се случва с културата. Просто ново звено ще има може би към Дом на културата ли, 

към Читалище ли? Убягна ми културата. Благодаря.  

Александър Стефанов – общинска администрация 

 Предвидено е да бъде културата в Хуманитарни дейности.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Други въпроси? Има ли други въпроси? Не виждам. Всичко е ясно, обсъдено е на 

комисиите и нямаме повече въпроси. Добре. В такъв случай преминаваме към гласуване.  

 

Който е съгласен с решението относно структурата, моля да гласува. 
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Гласуваме ЗА: 

   ЗА         -        22 

   ПРОТИВ       -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     7 

 

Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ №  28  
 

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

за публичните финанси, във връзка с оптимизиране работата на Общинска 

администрация,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1.Одобрява, считано от 01.02.2020г., промяна в структурата на общинска 

администрация - гр. Попово,  съгласно Приложение № 1; 

2.Одобрява, считано от 01.02.2020г., промяна в структурата и числеността на звена, 

дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно 

Приложение № 2; 

3.Одобрява, считано от 01.03.2020г., промяна в структурата на звена, дейности и 

мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно Приложение № 3. 

 

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  

3. Одобряване на Общия устройствен план на Община Попово. /ОУПО/. 

Становища отново имат всички постоянни комисии, затова давам думата за становище на 

председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ д-р Румен 

Русев. 

Румен Русев – общински съветник 

 Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя предложението 

за решение. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Нашата комисия с  четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Нашата комисия с три гласа ЗА, един  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула гласа ПРОТИВ 

подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 Нашата комисия предлага с четири гласа ЗА да подкрепите предложението за 

решение. Благодаря. 

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

вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 

решение. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от Закона за 

устройство на територията,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Отменя Решение № 6, прието с Протокол № 2 от 28.11.2019г. на Общински съвет 

Попово за одобряване на Общ устройствен план на община Попово. 

2. Одобрява Общ устройствен план на община Попово, фаза окончателен проект. 

 

 Това беше предложението за решение. Вносителя иска ли думата за обяснение или 

ако има въпроси. Арх. Мисирджиев, заповядайте. 

Арх. Иван Мисирджиев – гл. архитект на Община Попово 

 Може би е добре да обясня защо първото решение беше отменено. Няма да влизам 

в подробности. Последния път докладвах хронологията за изработването на проекта  

Общия устройствен план след проведена процедура е разработен от обединение Визия 21, 

включваща фирми експерт в областта на териториалното устройство и регионалното 

планиране с ръководител Яни Вълканов и арх. Белин Моллов. Проекта е съгласуван 

надеждно на фаза Предварителен проект със заинтересованите централни и териториални 

ведомства като са получени обратно становища и съгласувателни писма. Втора фаза 

Окончателен проект – Общия устройствен план е внесен повторно в Министерството на 

културата, респективно Национален институт за недвижимо културно наследство от 

където е получено положително становище. Проекта беше внесен на 19 единадесети месец 

2019 г. на редовно заседание на Общинския експертен съвет на устройство на 

територията. С наше писмо № 320389 от 14.11.2019 г. е предоставена справка по чл. 28 ал. 

1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на Планове и 

програми, като в 14 дневен срок не бе получено становище от РИОСВ. След изтичането на 

този срок Общия устройствен план бе внесен за одобряване на заседание на ОбС, 

проведено на 28.11.2019 г. и бе приет. Със заповед І № 507 от 13.12.2019 г. на Областен 

управител, решението за одобряване на Общия устройствен план бе върнато като 

незаконосъобразно на основание писмо с вх. № АК-01-533 от 13.12.2019г. на РИОСВ, че  

справката по чл. 29 ал. 1 на Общия устройствен план не е приета поради забележки на 

контролните органи, за които Община Попово не бе официално уведомена в 

горецитирания 14 дневен законов срок.  

 С писмо № 32396 жт 09.01.2020 г. в Община Попово е депонирано очакваното 

становище от РИОСВ за приемане на справката по реда на чл. 29 ал. 1, но вече в извън 

срока, в който решението на ОбС можеше да се подложи на гласуване по реда на чл. 45 от 

ЗМСМА. Всичко това наложи да се повтори цялата процедура по приемането на Общия 

устройствен план като същия бе внесен повторно на заседание на Общинския експертен 

съвет по устройство на територията, проведен на 21.01.2020 г. Проекта е приет с Протокол 

№ 1 като са отразени всички препоръки и забележки по справката от РИОСВ. В 

изпълнение на чл. 30 ал. 4 от Наредбата за екологична оценка Община Попово е осигурила 

обществен достъп до плана като същия е качен на интернет страницата на общината.  
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 На основание на всичко изложено до тук се явява необходимост от вземане на ново 

решение на ОбС за одобряване на Общия устройствен план, тъй като старото такова се 

отмени, което Вие току що цитирахте. Проекта е придружен с изискващите се от Закона 

екологична оценка и оценка за съвместимост, предметите и целите на опазване на 

защитените зони. Проведени са консултации съгласно Закона за  опазване на околната 

среда и Закона за екологичното разнообразие. След приемането от ОбС на окончателния 

проект, същия заедно с придружаващите го схеми, карти и материална текстова част ще 

бъде качен официално на интернет страницата на общината. Благодаря за вниманието. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на арх. Мисирджиев. Колеги, въпроси имате ли? Ако нямаме въпроси, да 

заповядайте г-н Кьосев. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Моя въпрос към архитекта е следния – колко години се изработва тоя проект и дали 

към днешна дата са заложени промените в икономическата и обществена сфера в гр. 

Попово. До колкото разбирам има заложени територии като „промишлени“, пък те вече не 

са, тяхното предназначение е отпаднало. Това ми е въпроса.  

Арх. Иван Мисирджиев – гл. архитект на Община Попово 

 Проекта е възложен с договор от 07.11.2014 г. Съгласно плановото задание и 

разпоредбите на Министерството на Регионалното развитие и благоустрояването проекта 

се работи двуфазно с предварителен и окончателен. Проекта се изработва на хоризонт от 

минимум 30 до 35 години. В последствие след приемането на предварителния проект и 

получаването както цитирах становища от териториални и централни ведомства и техните 

препоръки естествено всичко това е отразено в окончателния проект. Така че, конкретно 

на Вашия въпрос – вземати са под внимание промените в устройствената наредба, както и 

новите икономически и т. н. обстоятелства и мисля, че всичко това е отразено в 

окончателния вариант. Така, че смятам, че по този начин изчерпвам въпроса. Проекта 

отговаря, както казах на всички законови разпоредби, които са цитирани в нормативните 

документи. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Мисирджиев. Други въпроси? Заповядайте г-н Димитров. 

Димитър Димитров – общински съветник 

Аз тука само една корекция в докладната, все пак тази докладна остава в архив, 

написано е, че общинския експертен съвет е проведен на 21.01.2002 г. просто да се чете 

2020 г., защото нали вижда се, че е техническа грешка, но. 

Арх. Иван Мисирджиев – гл. архитект на Община Попово 

 Да, това наистина е допусната техническа грешка – годината е 2020. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря г-н Димитров за забележката, пропуснали сме я доста хора, а Вие я 

забелязахте. Други въпроси има ли по Общия устройствен план? Ако няма да преминем 

към гласуване. Приемаме, че всичко е изяснено, още повече, че веднъж беше разглеждан в 

подробности този Общ устройствен план от тези, които са го изработили от групата. 

Подлагам на гласуване приемането на Общия устройствен план. Гласуването е явно. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, което зачетох преди малко, 

моля да гласува. 

 

 Гласуваме ЗА: 

   ЗА         -          22 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       7 

 

Решението се приема ! 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 29    

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от Закона за 

устройство на територията,  Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Отменя Решение № 6, прието с Протокол № 2 от 28.11.2019г.на Общински съвет 

Попово за одобряване на Общ устройствен план на община Попово. 

2. Одобрява Общ устройствен план на община Попово, фаза окончателен проект. 

 

 

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 

4.Приемане на годишен план за приватизация за 2020 г. 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Нашата комисия по тази точка 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 „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

На вашето внимание, комисията с четири гласа ЗА предлага да подкрепите 

предложението за решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Иванов. Предложението за решение има следния вид:  

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12  и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 2 от 

ЗПСК,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2020 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 едноетажна полумасивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 

24, с. Берковски, общ. Попово; 

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

Попово; 
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1.1.6. Помещение находящо се в полуприземен етаж на подблоково пространство  на 

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

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

Паламарца, кв. 56.  

1.1.8. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I кв. 148 гр. Попово / бивш ресторант 

„Байкал” /.  

1.1.9. УПИ и масивна едноетажна сграда /фурна/, находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам, 

общ. Попово. 

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

1.2.1. Обособени части /парцели/ от  МБАЛ, които не се използват за нуждите на 

дружеството, с предназначение “за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия, 

жилища, подземни гаражи и трафопост” и “безвредно производство”: 

1.1.2.1. Парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.; 

1.1.2.2. Парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4 009 кв. м.; 

1.1.2.3. Парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3 302 кв. м.; 

1.1.2.4. Парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2 742 кв. м.; 

1.1.2.5. Парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2 730 кв. м.; 

1.1.2.6. Парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2 652 кв. м.; 

1.1.2.7. Парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3 594 кв. м.; 

1.1.2.8. Парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1 634  кв. м.; 

1.1.2 9. Парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2 439  кв. м.; 

1.1.2.10. Парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ 1 880  кв. м.  

 

1.2.2. Кабинети с номера № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 разположени в сградата на бившия 

хирургичен блок. 

 

Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2020 

г.  

 Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Аз имам един въпрос и едно предложение. Въпроса ми е, не виждам тук хижата в 

Долец. Искам да ми кажете какво се случва. До колкото знам Общината там си спечели 

делата, хижата в Долец е собственост, до колкото имам информация, тези, които 

изплатиха и една сума мисля от около 60 000 по памет, а хижата е в окаяно състояние, но 

не я виждам и тук в годишния план за приватизация и не е ли редно да общинска 

администрация да направи едно портфолио на цялата общинска собственост, което освен 

на  сайта на общината да бъде предложено и на различните Министерства, където би 

имало интерес от инвеститори като по този начин ние ще рекламираме нашата община и 

разбира се в това портфолио ще бъдат включени и обекти, които общината смята, че би 

имало инвеститорски интерес към тях. И така да дадем една по-широка публичност на 

общинската собственост, защото в последните години малко на парче ги решаваме 

нещата. Нали, поради проявен интерес, проявява се интерес, пък ето, виждаме, че и за 

Кардам за фурната имаше интерес, а сега я виждаме отново, значи явно не се е случила 

сделката. Та въпроса ми е за хижата в Долец и за един по-обстоен анализ и едно 

портфолио на общинската собственост, което евентуално ще ни донесе само плюсове.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-н Димитров. Аз само не разбрах – това портфолио да бъде направено и 

после да бъде предложено на министерствата, това не ми стана ясно какво имате предвид. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Значи, освен да се вижда, защото сега в момента общинската собственост, ето аз 

смятам, че това не е общинската собственост – до 7, до 8 – бивше училище, бивше 
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училище. Имаме много други неща нали и като хижата в Долец, най-вероятно имаме и 

общински парцели, които евентуално около града някой би проявил интерес към тях. Като 

с този обстоен анализ може да се направи така, че конкретно, примерно в Министерството 

на туризма – имаме Ковачевско кале, ама никой не го знае. Около Ковачевско кале 

сигурно има и някои общински места като земи и така.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Честно казано не разбирам предложението, по-скоро като реклама е това, така ли да 

го разбирам. Защото те наистина собствеността на Общината като парцели и специално 

земеделски земи е доста обширна, въпреки че повечето от нея е такава, което е останало 

не е атрактивно, другите са  

Димитър Димитров – общински съветник 

 В новия Устройствен план мисля, че не само земеделски земи, после на следваща 

точка ще приемем пък Програмата за разпореждане, там ще видим пък едни парцели за 

Дом за красота, за Спортна зала с прилежащо паркиране… 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, разбрах Ви, да оформи общинска администрация портфолио на общинските 

атрактивни имоти за приватизация, които да бъдат разгласени по-добре, само не разбрах 

Министерствата как са намесени, но добре. Всъщност може ли някой да отговори на този 

въпрос, защо Долец хижата не е включена тук. 

Мариян Маринов – директор на дирекция ФСДУС при Община Попово 

 Последните години не е бил проявяван никакъв интерес, не е постъпвало никакво 

запитване към тоя обект. Плюс това ние винаги при необходимост можем да 

актуализираме Програмата за приватизация. В смисъл такъв, най-вероятно имаме и други 

обекти, които не са попаднали в програмата за приватизация, не знам какво има пред вид 

той, или той иска да се предложи да се включи и хижата в Долец в списъка? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Димитров, малко да доуточним. То, малко отговора на този въпрос по-скоро се 

включва във втория Ви въпрос и предложение за създаването на такова портфолио, и ако 

хижата е включена в това нещо може би това до някъде дава отговор на Вашия въпрос. Да 

приемем ли тази логика на разсъждение? 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Значи, можем да я приемем, но на мен не ми стана ясно какво се случва и след като 

общината си е спечелила делата и хората са си привели парите, защо тия пари не ги 

инвестирахме в тая хижа и тя да бъде атрактивна сега да може да я приватизира някой. Тя 

стои в руини, ако информацията която имам е такава, че 60000 лева са платили хората, 

просто за мен беше нормално тия пари да се върнат отново в хижата да търсим някакво 

решение. Защото сега гледката е …, пък като деца всички сме ходили там, а сега гледката 

е отчайваща. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, разбрах Ви. Д-р Веселинов. А, г-н Кьосев, заповядайте. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Моето не е въпрос, по-скоро реплика към г-н Маринов. Той казва – ама няма 

интерес, ами то няма интерес и към тия парцели, които са зелени площи в МБАЛ Попово, 

ама всяка година ги слагаме в приватизационната програма. Какво пречи да сложим 

всички имоти наведнъж и в тоя смисъл. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, благодаря г-н Кьосев. Д-р Веселинов има думата. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Така е, със също и ресторант Байкал, и там спечелихме дело, така е и с хижа 

Незабравка. Ами възстановиха парите, осъдихме ги, но Общината, Вие нали сте ходили и 

сте я видели тая хижа. Смятате, ли че тоя градоред, тая стара строителна технология може 

с 60 000 лева може да я възстанови и Общината колко още трябва да направи. Не само 



 

23 

 

това, тук трябва да се изработи и нов проект, ново конструктивно укрепване, може би 

нова архитектура, ново виждане. Хубаво, искате, но със 60000 лева нищо не можем за 

направим.  

 За съжаление само минават, подпитват, ще мислят, ще кандидатстват. Те някои 

хора имаха намерение, тези варненци да ползват по-скоро имотите, земеделските имоти 

около хижата и там да развият и спортни площадки и басейни, а като че ли не е такава 

голяма атракция самата сграда.  

 Друго не мога да Ви кажа. Така седи и Байкал. Там има интереси и запитвания, но с 

архитекта сме говорили, тия които искат да вземат Байкал искат да го превърнат в 

собствен жилищен имот, едва ли не на средата на Градската градина да си живеят като 

лордове, но няма как да стане. Има предназначение - едното като туристическа база, 

другото е като ресторант. Това е, няма да сменяме предназначението, няма и поводи.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на д-р Веселинов. Има ли други въпроси по Плана за приватизация? 

Няма. Добре, приемаме, че всичко е ясно. Преминаваме към гласуване. Гласуването е 

явно. Който е съгалсен с така направеното предложение за решене, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

   ЗА         -         29 

   ПРОТИВ       -      0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 

  

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 30   
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12  и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 2 от 

ЗПСК,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2020 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 едноетажна полумасивна сграда /бивше училище/, находящи се в УПИ І, кв. 

24, с. Берковски, общ. Попово; 

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

Попово; 

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

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

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

Паламарца, кв. 56.  
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1.1.8. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I кв. 148 гр. Попово / бивш ресторант 

„Байкал” /.  

1.1.9. УПИ и масивна едноетажна сграда /фурна/, находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам, 

общ. Попово. 

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

1.2.1. Обособени части /парцели/ от  МБАЛ, които не се използват за нуждите на 

дружеството, с предназначение “за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия, 

жилища, подземни гаражи и трафопост” и “безвредно производство”: 

1.1.2.1. Парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.; 

1.1.2.2. Парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4 009 кв. м.; 

1.1.2.3. Парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3 302 кв. м.; 

1.1.2.4. Парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2 742 кв. м.; 

1.1.2.5. Парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2 730 кв. м.; 

1.1.2.6. Парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2 652 кв. м.; 

1.1.2.7. Парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3 594 кв. м.; 

1.1.2.8. Парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1 634  кв. м.; 

1.1.2 9. Парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2 439  кв. м.; 

1.1.2.10. Парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ 1 880  кв. м.  

 

1.2.2. Кабинети с номера № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 разположени в сградата на бившия 

хирургичен блок. 

 

Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2020 

г.  

 

Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  

5.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.10.2019 до 31.12.2019 г. 

Нямаме комисии, които да разглеждат. Предложението за решение е следното: 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и 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 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г., в размер на 160.00 лева.  

 

 Някой, някакви въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение 

за решение по тази точка, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА : 

   ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 31  
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На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и 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 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г., в размер на 160.00 лева.  

      
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  

6.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост за 2020 г. 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 По тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА предлагаме да приемем проекта за 

решение.   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 ………. / не се чува на микрофона/ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА предлага да подкрепите предложението за 

решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Предложението за решение е следното: 

 

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

общинската собственост и чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

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

общинска собственост за  2020 г. 

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

 

 Заповядайте за въпроси, предложения и мнения. Имаме ли въпроси по отношение 

на Програмата. Заповядайте г-н Димитров. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Аз съжалявам, че хората които можеха да ми отговорят ги няма тука, но 

предполагам, че д-р Веселинов ще внесе малко яснота. Става въпрос в ІІ Право на строеж 

са изброени едни парцели, които не ми става ясно къде са, но така доста добре звучи 

например т. 10 Спортна зала, паркинг, озеленяване, квартал 2. Другото, което е 

мултифункционален комплекс 15 хиляди кв. м., нали ето това са неща, които доста 

атрактивни, къде в града се намират тия неща и в предната точка като говорех за това 

портфолио това имах в предвид, че ето тук, тези неща най-вероятно са съобразени с новия 

Устройствен план, има ги, факт са, звучи много добре и ако това се случи и намерим 

инвеститори ще стане перфектно всичко – нали Спортна зала, паркинг, озеленяване? 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря г-н Димитров, сега ще дойде архитекта за да може да отговори.  

Арх. Иван Мисирджиев – главен архитект на Община Попово 

 На първо място ще трябва да се изработят инвестиционни проекти, там където е 

необходимо ще се проведе процедура за преотреждане с ПУП, ако се наложи ще се изменя 

плана за застрояване. В общи линии това касае централна градска част. Що се отнася за 

спортната зала идеята е да се съсредоточим и вземем необходимите мерки относно 

проверка на състоянието на бившата Борцова зала, която се намира зад хипер маркета на 

ул. „П. Хитов“. Там сме заложили също подробно конструктивно обследване, изготвяне 

на инвестиционни проекти и вече финансиране ще се търси по всички възможни пътища – 

от държавния бюджет, от Европейските фондове и т.н. Мултифункционалния комплекс, 

това е едно пожелание, една по-далечна перспектива. Тука визираме свободния терен, 

който е зад Общината в кв. 105, където има възможност също да се привлекат 

потенциални инвеститори като е възможно и публично частно партньорство, също и 

кандидатстване за смесено финансиране. Това са в общи линии двата големи проекта като 

естествено към спортната зала ще се търсят варианти за изграждане и на открити 

площадки за да може да функционира пълноценно, да не се натоварва само, като 

основната и функция ще е спортно тренировъчна дейност. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Мисирджиев. Г-н Димитров, мисля, че стана ясно. И на мен ми 

беше интересно. Имаме ли други въпроси конкретизиращи? Няма, приемаме, че всичко 

уточнихме. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното 

предложение за решение, моля да гласува. 

Гласуваме ЗА: 

   ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема ! 

  

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 32                                 
  

 

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

собственост и чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

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

общинска собственост за  2020 г. 

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

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

7.Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост за общо и 

индивидуално ползване за 2020/2021 стопанска година в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
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 По тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-жа Колева. Колеги, проекта за решение по тази точка е 

следния:  

 

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 2020/21год с цел намаляване 

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

съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и 

индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните 

сдружения, отглеждащи животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади 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 пасища, мери и ливади в размер на 28756.452 дка, съгласно 

Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и 

ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за 

предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 480.633 дка за 

отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право 

имащите, 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, мери и ливади), 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,пасища и 

ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади 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, мери и 

ливади 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,пасищата и 

ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, 

мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

 4. Ползвателите на общински мери, пасища и ливади са длъжни: 
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-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери  и ливади в 

срок ; 

-да използват предоставените им пасища, мери и ливади 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,  мерите и 

ливадите; 

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

водоемите; 

-да изпълняват указанията на специализираните органи; 

-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, 

да не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 

- да не унищожават единични и групи дървета. 

5. Списък на мерите, пасищата и ливадите 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, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 

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

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 

 

  

Имате ли въпроси по отношение на тази точка? Заповядайте г-н Петков. 

Андрей Петков – общински съветник 

 Аз имам едно предложение по отношение на срока за договорите отдаване по наем 

на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване. Тъй като програмите Европейските 

са 5 годишни и ако ние гласуваме един срок от 5 години не създаваме условия за 

кандидатстване по тия програми, тъй като стопанската година е започнала и евентуално 

кандидатстване може да стане следващата година за следващ период. Приемането на 

такива документи са проблемни. Затова моето предложение какво е: мерите и пасищата и 

ливадите могат да се предоставят в срок от 5 до 10 стопански години съгласно чл. 37 ал. 

12 от ЗСПЗМ. Старият текст беше в срок от 5 стопански години.   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Това, точно коя точка е – 6-та точка – там където пише за срок от 5 стопански 

години, твоето предложение е от минимум 5 до 10 стопански години.  

Имаме конкретно предложение колеги. Аз се солидализирам с г-н Петков. Искат 

при кандидатстване да има минимум още 5 години, в които може да се използва обекта, 

така че обекта когато става въпрос за пчелари, мери, пасища, това е добре за да можем да 

кандидатстваме по желание.  

Имаме ли други предложения, въпроси. Добре, тогава подлагам на гласуване 

предложението на г-н Петков за промяна в текста на т. 6 последно изречение за срок от 

минимум 5 до максимум 10 стопански години.  

Който е съгласен с това предложение да бъде записано, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Предложението се приема!  

 

Сега ми позволете да подложа на гласуване цялото решение, заедно с направеното 

предложение на г-н Петков.  Който е съгласен с така направеното предложение за 

решение, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА  

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

  

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 33     
 

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 2020/21год с цел намаляване 

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

съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и 

индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните 

сдружения, отглеждащи животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади 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 пасища, мери и ливади в размер на 28756.452 дка, съгласно 

Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и 

ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за 

предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 480.633 дка за 

отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право 

имащите, 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, мери и ливади), 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,пасища и 

ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади 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, мери и 

ливади 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,пасищата и 

ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, 

мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

 4. Ползвателите на общински мери, пасища и ливади са длъжни: 

-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери  и ливади в 

срок ; 

-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно 

предназначението им; 
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-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,  мерите и 

ливадите; 

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

водоемите; 

-да изпълняват указанията на специализираните органи; 

-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, 

да не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 

- да не унищожават единични и групи дървета. 

5. Списък на мерите, пасищата и ливадите 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 минимум 5 до максимум 10 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, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 

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

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 

 

 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.  

8.Предоставяне за ползване на земеделска земя на ОПФ на Народни читалища. 

Тук аз ще помоля г-н Черкезов да вземе думата, защото знаете, че съм 

едновременно и председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ и обявявам конфликт на 

интереси въпреки, че не съм сигурен дали точно е така, но за всеки случай той ще води, а 

аз няма да гласувам по тази точка. Благодаря Ви колеги. 

Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка: 

8.Предоставяне за ползване на земеделска земя на ОПФ на Народни читалища. 

На основание  чл.21 ал.1 т. 8  от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.49 ал.3 и ал.5 от НРПУРОИ, 

и  § 6 от Закона за читалища,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ:   

 

І. За срок от пет стопански години, считано от  2020/2021 год.както следва: 

им.№ по КК Им.№ по 

КВС 

НТП АОС Местност Кат. Площ

/ дка 
НЧ с. МЕДОВИНА             

47634.76.2 -им.076002 нива АОС 13548, 

вп.№157,том2/19год 

м.Лозята 4 0.304 

47634.76.3 -им.076003 нива АОС 13549, 

вп.№158,том2/19год 

м.Лозята 4 1.387 

47634.76.393 -им.076393 нива АОС 13550, 

вп.№159,том2/19год 

м.Лозята 4 0.416 
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47634.76.394 -им.076394 нива АОС 13551, 

вп.№160,том2/19год 

м.Лозята 4 0.578 

47634.76.395 -им.076395 нива АОС 13552, 

вп.№161,том2/19год 

м.Лозята 4 0.549 

47634.76.396 -им.076396 нива АОС 13553, 

вп.№162,том2/19год 

м.Лозята 4 0.618 

47634.76.397 -им.076397 нива АОС 13554, 

вп.№163,том2/19год 

м.Лозята 4 0.967 

47634.76.398 -им.076398 нива АОС 13555, 

вп.№164,том2/19год 

м.Лозята 4 0.867 

47634.76.399 -им.076399 нива АОС 13556, 

вп.№165,том2/19год 

м.Лозята 4 1.012 

47634.76.400 -им.076400 нива АОС 13557, 

вп.№166,том2/19год 

м.Лозята 4 1.365 

47634.76.401 -им.076401 нива АОС 13558, 

вп.№49,том3/19год 

м.Лозята 4 1.138 

47634.76.402 -им.076402 нива АОС 13559, 

вп.№50,том3/19год 

м.Лозята 4 1.669 

47634.76.403 -им.076403 нива АОС 13560, 

вп.№51,том3/19год 

м.Лозята 4 0.524 

47634.76.408 -им.076408 нива АОС 13561, 

вп.№52,том3/19год 

м.Лозята 4 0.439 

47634.76.410 -им.076410 из.нив

а 

АОС 13562, 

вп.№53,том3/19год 

м.Лозята 4 1.14 

47634.76.411 -им.076411 из.нив

а 

АОС 13563, 

вп.№54,том3/19год 

м.Лозята 4 0.696 

47634.76.415 -им.076415 нива АОС 13564, 

вп.№55,том3/19год 

м.Лозята 4 0.487 

47634.76.416 -им.076416 нива АОС 13565, 

вп.№56,том3/19год 

м.Лозята 4 1.198 

47634.76.417 -им.076417 нива АОС 13566, 

вп.№57,том3/19год 

м.Лозята 4 0.214 

47634.76.418 -им.076418 нива АОС 13567, 

вп.№58,том3/19год 

м.Лозята 4 0.427 

47634.76.421 -им.076421 нива АОС 13579, 

вп.№78,том3/19год 

м.Лозята 4 2.453 

47634.76.426 -им.076426 нива АОС 13580, 

вп.№79,том3/19год 

м.Лозята 4 0.665 

47634.76.427 -им.076427 нива АОС 13581, 

вп.№80,том3/19год 

м.Лозята 4 1.562 

47634.76.429 -им.076429 нива АОС 13582, 

вп.№81,том3/19год 

м.Лозята 4 0.255 

47634.76.430 -им.076430 нива АОС 13583, 

вп.№82,том3/19год 

м.Лозята 4 0.541 

47634.76.431 -им.076431 нива АОС 13584, 

вп.№84,том3/19год 

м.Лозята 4 0.639 

47634.76.432 -им.076432 нива АОС 13585, 

вп.№85,том3/19год 

м.Лозята 4 1.634 

47634.76.433 -им.076433 нива АОС 13586, 

вп.№86,том3/19год 

м.Лозята 4 0.599 

47634.76.435 -им.076435 нива АОС 13587, 

вп.№87,том3/19год 

м.Лозята 4 1.275 

47634.76.437 -им.076437 нива АОС 13588, 

вп.№88,том3/19год 

м.Лозята 4 1.551 

47634.76.438 -им.076438 нива АОС 13589, 

вп.№89,том3/19год 

м.Лозята 4 0.93 
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47634.76.441 -им.076441 нива АОС 13590, 

вп.№90,том3/19год 

м.Лозята 4 1.19 

47634.76.442 -им.076442 из.нив

а 

АОС 13591, 

вп.№91,том3/19год 

м.Лозята 4 1.021 

47634.66.2 -им.066002 нива АОС 13592, 

вп.№92,том3/19год 

м.Арпалък 3 7.999 

47634.70.12 -им.070012 нива АОС 13593, 

вп.№93,том3/19год 

м.Каяджа 

тарла 

3 5.444 

47634.65.4 65004 нива АОС 13605, 

вп.№147,том3/19год 

Алчака 4 2.909 

47634.52.39 52039 нива АОС 13606, 

вп.№118,том3/19год 

Азапа 4 2.98 

         Общо 49.642 

НЧ с. ДОЛЕЦ 

21937.62.8 62008 Нива АОС 13715 

вп.№80,том10/19год 

м.Нови лозя 6 3.325 

21937.62.25 62025 Нива АОС 13716, 

вп.№81,том10/19год 

м.Нови лозя 6 9.67 

21937.62.26 62026 Нива АОС 13717, 

вп.№82,том10/19год 

м.Нови лозя 6 2.435 

21937.62.27 62027 Нива АОС 13718, 

вп.№83,том10/19год 

м.Нови лозя 5 2.167 

ч.им21937.60.19 060019 Нива АОС 13719, 

вп.№84,том10/19год 

м.Нови лозя 3 5.416 

  23.013 

             

  НЧ  гр.ПОПОВО  -                                                                                                                         50.945 

дка 

   в    кв.Сеячи           

57649.736.25 736025 нива АОС 10554, 

вп.№103,том18/11го

д 

м. Дюза2 3 1.717 

57649.736.67 736067 нива АОС 10553, 

вп.№102,том18/11го

д 

м. Дюза2 3 1.303 

57649.736.116 736116 нива АОС 10555, 

вп.№120,том18/11го

д 

м. Дюза2 4 0.933 

            3.953 

  в с.Кардам           

36470.14.8 14008 Нива АОС 13721, 

вп.№91,том10/19год 

Дюза 5 9.413 

36470.9.153 9153 Нива АОС 13720, 

вп.№90,том10/19год 

Язлата 3 6.420 

36470.22.61 22061 Нива АОС 13722, 

вп.№92,том10/19год 

Исраил 3 0.778 

36470.33.1 33001 нива АОС 13690, 

вп.№22,том8/19год 

м.Сакара 3 1.641 

            18.252 

  в 

с.Медовина 

          

47634.61.2 61002 нива АОС 13601, 

вп.№113,том3/19год 

Рушана 4 7.511 

47634.60.16 60016 нива АОС 13602, Кавак. меше 4 2.501 
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вп.№114,том3/19год 

47634.60.31 60031 нива АОС 13603, 

вп.№115,том3/19год 

Кеди колак 4 2.385 

47634.64.11 64011 нива АОС 13604, 

вп.№116,том3/19год 

Алчака 4 5.600 

ч.им.47634.59.48 59048 нива АОС 13607, 

вп.№119,том3/19год 

Хотулите 4 3.947 

47634.22.21 ч.от 

им.022021 

из.нив

а 

АОС 13731, 

вп.№107,том10/19го

д 

Карши 

махле 

4 4.600 

47634.61.31 61031 нива АОС 13732, 

вп.№108,том10/19го

д 

Кеди колак 4 2.196 

           28.740 

НЧ  с.ВОДИЦА             

11716.100.642 930 нива АОС 13678, 

вп.№197,том7/19год 

огреша 3 10.16 

11716.100.1 100001 нива АОС 13679, 

вп.№198,том7/19год 

Ращене 7 2.575 

11716.91.47 091047 Нива АОС 13733, 

вп.№109,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 2.701 

11716.91.55 091055 Нива АОС 13734, 

вп.№1110,том10/19г

од 

Начова 

къща5 

5 0.943 

11716.91.44 091044 Нива АОС 13735, 

вп.№111,том10/19го

д 

начова 

къща 

5 0.651 

11716.91.45 091045 Нива АОС 13736, 

вп.№112,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 0.608 

11716.91.53 091053 Нива АОС 13737, 

вп.№114,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 0.538 

11716.91.41 091041 Нива АОС 13738, 

вп.№113,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 0.270 

           18.446 

НЧ  с.КАРДАМ 

ч.им.36470.14.1 14001 нива АОС 13689, 

вп.№21,том8/19год 

Дюза 5 50.00 

              

НЧ  с.ДРИНОВО 

23738.48.22 048022 нива 

 АОС 13788, 

вп.№51,том1/20год Акчар алтъ 7 35.003 

             

НЧ  

с.КОВАЧЕВЕЦ 
            

37469.39.22 39022 нива АОС 13702, 

вп.№118,том8/19год 

Ямата 5 9.978 

37469.39.1 39001 нива АОС 13703, 

вп.№119,том8/19год 

Ямата 5 10.371 

37469.119.12 119012 нива АОС 13705, 

вп.№121,том8/19год 

Баир Арда 3 10.267 
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37469.40.1 40001 нива АОС 13706, 

вп.№122,том8/19год 

Маллъка 5 5.471 

ч.им37469.176.127 176127 Нива АОС 13744, 

вп.№135,том10/19го

д 

Тусуза 5 4.000 

37469.176.108 176108 Нива АОС 13745, 

вп.№136,том10/19го

д 

Джамията 5 1.823 

37469.176.122 176122 Нива АОС 13746, 

вп.№137,том10/19го

д 

Тусуза 5 1.021 

37469.176.114 176114 Нива АОС 13747, 

вп.№138,том10/19го

д 

Джамията 5 1.069 

37469.176.128 176128 Нива АОС 13748, 

вп.№139,том10/19го

д 

Под село 5 0.800 

37469.176.118 176118 Нива АОС 13749, 

вп.№140,том10/19го

д 

Под село 5 0.559 

37469176.12 176123 Нива АОС 13750, 

вп.№141,том10/19го

д 

Под село 5 0.363 

37469.176.105 176105 Нива АОС 13752, 

вп.№143,том10/19го

д 

Джамията 5 0.322 

37469.176.106 176106 Нива АОС 13753, 

вп.№155,том10/19го

д 

Джамията 5 0.285 

37469.176.130 176130 Нива АОС 13754, 

вп.№154,том10/19го

д 

Под село 5 0.207 

37469.176.131 176131 Нива АОС 13755, 

вп.№155,том10/19го

д 

Под село 5 0.177 

37469.176.148 176148 Нива АОС 13756, 

вп.№156,том10/19го

д 

Под село 5 0.195 

37469.176.132 176132 Нива АОС 13757, 

вп.№157,том10/19го

д 

Под село 5 0.170 

37469.176.151 176151 Нива АОС 13758, 

вп.№158,том10/19го

д 

Под село 5 0.181 

37469.176.155 176155 Нива АОС 13759, 

вп.№159,том10/19го

д 

Под село 5 0.152 

37469.176.150 176150 Нива АОС 13760, 

вп.№160,том10/19го

д 

Под село 5 0.135 

37469.176.113 176113 Нива АОС 13761, 

вп.№161,том10/19го

д 

Джамията 5 0.118 

37469.173.52 17352 Нива АОС 13766, 

вп.№2,том11/19год 

Под село 8 2.874 

37469.176.152 176152 Нива АОС 13751, Под село 5 0.126 
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вп.№142,том10/19го

д 

            50.664 

НЧ  с.ГАГОВО             

14307.212.11 195 нива АОС 13707, 

вп.№133,том8/19год 

__ 3 10.039 

14307.212.31 196 ливада АОС 13708, 

вп.№134,том8/19год 

__ 3 12.829 

14307.212.32 197 нива АОС 13709, 

вп.№135,том8/19год 

___ 3 27.432 

            50.30 

НЧ с.МАРЧИНО             

ч.им47411.41.31 41031 нива АОС 13710, 

вп.№136,том8/19год 

"Дойка 

тарла"             

4 2.984 

ч.им47411.43.59 43059 Нива АОС 13762, 

вп.№162,том10/19го

д 

І_І_ 4 8.542 

ч.им47411.47.26 47026 Нива АОС 13654, 

вп.№39,том5/19год 

Бьортлежан 5 0.245 

ч.им47411.52.29 52029 Нива АОС 13655, 

вп.№40,том5/19год 

Алмалъка 3 1.432 

           13.203 

НЧ кв.НЕВСКИ  

в земл.кв.Невски             

 57649.615.155 15155 нива АОС 10562, 

вп.№127,том18/11го

д 

м.До село 3 0.353 

 57649.615.170 15170 нива АОС 10561, 

вп.№126,том18/11го

д 

м.До село 3 0.302 

57649.612.48 20056 нива АОС 10563, 

вп.№128,том18/11го

д 

м.До село 3 1.053 

57649.612.47 20057 нива АОС 10564, 

вп.№129,том18/11го

д 

м.До село 3 1.02 

57649.612.46 20058 нива АОС 10565, 

вп.№130,том18/11го

д 

м.До село 3 0.816 

57649.612.36 21066 нива АОС 10567, 

вп.№132,том18/11го

д 

м.До село 3 3.243 

57649.612.34 21072 нива АОС 10569, 

вп.№134,том18/11го

д 

м.До село 3 3.782 

57649.901.56 901056 П. площ АОС 11862, 

вп.№72,том5/14год 

Кавак 

белю3 

3 2.122 

57649.55.14 55014 П. площ АОС 10504, 

вп.№186,том17/14го

д 

Пясъците 4 0.841 

57649.731.132 74045 П. площ АОС 11864, 

вп.№78,том5/14год 

Карабюлюк

3 

3 1.058 

57649.901.35 901035 П. площ АОС 13764, 

вп.№198,том10/19го

д 

Карабюлюк

4 

3 1.999 
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57649.612.27 17042 П. площ АОС 12882, 

вп.№50,том3/16год 

До село 3 1.653 

57649.612.17 19003 П. площ АОС 12884, 

вп.№52,том3/16год 

До село 3 0.498 

57649.612.14 12014 П. площ АОС 12845, 

вп.№86,том1/16год 

До село 3 0.497 

в земл. кв.Сеячи             

57649.712.48 712048 нива АОС 10560, 

вп.№125,том18/11го

д 

м. Елията 3 0.995 

57649.716.3 716003 нива АОС 10559, 

вп.№124,том18/11го

д 

м.Срещу 

чешм 

3 0.541 

57649.29.46 29046 нива АОС 10571, 

вп.№136,том18/11го

д 

м. Керезлик 3 0.623 

57649.731.117 713117 нива АОС 10558, 

вп.№123,том18/11го

д 

м.Кара 

бюлюк 

3 0.333 

57649.734.56 734056 нива АОС 10557, 

вп.№122,том18/11го

д 

м. Елата 3 1.114 

57649.734.62 734062 нива АОС 10556, 

вп.№121,том18/11го

д 

м.Дюза 2 3 1.671 

57649.35.45 35045 нива АОС 10570, 

вп.№135,том18/11го

д 

м.Беклемето 3 0.720 

ч.им.57649.700.19

7 

700197 Из. Ор. 

земя 

АОС 12838, 

вп.№11,том1/16год 

м.___ 3 2.849 

57649.738.1 738001 П. 

площ 

АОС 13763, 

вп.№197,том10/19го

д 

юртлукя 3 2.373 

ч.им.57649.713.1 713001 П. 

площ 

АОС 13053, 

вп.№82,том3/17год 

Дюза 1 3 1.015 

57649.723.11 700273 П. 

площ 

АОС 11867, 

вп.№81,том5/14год 

Елата 3 3.53 

57649.737.10 737010 П. 

площ 

АОС 11863, 

вп.№77,том5/14год 

Юртлука 3 1.25 

57649.723.10 700278 П. 

площ 

АОС 11868, 

вп.№82,том5/14год 

Елата 3 2.066 

57649.723.12 700270 П. 

площ 

АОС 11866, 

вп.№80,том5/14год 

Елата 3 4.2 

57649.723.13 700285 П. 

площ 

АОС 11865, 

вп.№79,том5/14год 

Елата 3 2.881 

           25.234 

       

НЧ  с.ЦАР АСЕН             

         

в земл. на с. Ковачевец           

37469.173.50 173050 Нива АОС 13765, 

вп.№1,том11/19год 

Под село 8 3.313 

37469.178.24 178024 Нива АОС 13767, 

вп.№3,том11/19год 

Под село 5 1.536 

37469.174.38 174038 Нива АОС 13769, Маращи 8 1.160 
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вп.№5,том11/19год 

37469.174.39 174039 Нива АОС 13770, 

вп.№14,том11/19год 

Маращи 8 1.353 

37469.178.36 178036 Нива АОС 13771, 

вп.№15,том11/19год 

Под село 5 0.987 

37469.178.27 178027 Нива АОС 13772, 

вп.№16,том11/19год 

Под село 5 0.846 

37469.180.10 180010 Нива АОС 13773, 

вп.№17,том11/19год 

Жабарницат

а 

8 0.737 

37469.178.28 178028 Нива АОС 13774, 

вп.№18,том11/19год 

Под село 5 0.626 

37469.174.36 174036 Нива АОС 13775, 

вп.№19,том11/19год 

Маращи 8 0.892 

37469.178.26 178026 Нива АОС 13776, 

вп.№20,том11/19год 

Под село 5 0.465 

37469.178.37 178037 Нива АОС 13777, 

вп.№56,том11/19год 

Под село 5 0.561 

37469.178.15 178015 Нива АОС 13778, 

вп.№57,том11/19год 

Под село 5 0.229 

37469.178.21 178021 Нива АОС 13779, 

вп.№58,том11/19год 

Под село 5 0.224 

37469.178.18 178018 Нива АОС 13780, 

вп.№59,том11/19год 

Под село 5 0.210 

37469.178.19 178019 Нива АОС 13781, 

вп.№60,том11/19год 

Под село 5 0.203 

37469.178.13 178013 Нива АОС 13782, 

вп.№64,том11/19год 

Под село 5 0.256 

37469.178.17 178017 Нива АОС 13783, 

вп.№65,том11/19год 

Под село 5 0.171 

37469.178.30 178030 Нива АОС 13784, 

вп.№66,том11/19год 

Под село 5 0.254 

37469.178.14 178014 Нива АОС 13785, 

вп.№67,том11/19год 

Под село 5 0.136 

37469.176.94 176094 Нива АОС 13786, 

вп.№68,том11/19год 

Джамията 5 0.480 

37469.176.134 1760134 Нива АОС 13787, 

вп.№69,том11/19год 

Под село 5 0.250 

            14,889 

    

 2. Възлага на кмета на община Попово да сключи договор с НЧ за безвъзмездно право на 

ползване. 

 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 По тази точка нашата комисия с ПЕТ гласа ЗА подкрепяме предложените проекти 

за решение.   

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА, нула гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула гласа 

ПРОТИВ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

Предлагаме на вашето внимание да подкрепите предложението за решение с 

четири гласа ЗА.  

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

 Благодаря. Прочетохме текста на докладната. Има ли коментари, въпроси, 

предложения? Ако няма да преминем към гласуване. Гласуването е поименно, който е 

съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува. 

 

 ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА  

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

    

ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 34     
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На основание  чл.21 ал.1 т. 8  от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.49 ал.3 и ал.5 от НРПУРОИ, 

и  § 6 от Закона за читалища,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ:   

 

І. За срок от пет стопански години, считано от  2020/2021 год.както следва: 

им.№ по КК Им.№ по 

КВС 

НТП АОС Местност Кат. Площ

/ дка 
НЧ с. МЕДОВИНА             

47634.76.2 -им.076002 нива АОС 13548, 

вп.№157,том2/19год 

м.Лозята 4 0.304 

47634.76.3 -им.076003 нива АОС 13549, 

вп.№158,том2/19год 

м.Лозята 4 1.387 

47634.76.393 -им.076393 нива АОС 13550, 

вп.№159,том2/19год 

м.Лозята 4 0.416 

47634.76.394 -им.076394 нива АОС 13551, 

вп.№160,том2/19год 

м.Лозята 4 0.578 

47634.76.395 -им.076395 нива АОС 13552, 

вп.№161,том2/19год 

м.Лозята 4 0.549 

47634.76.396 -им.076396 нива АОС 13553, 

вп.№162,том2/19год 

м.Лозята 4 0.618 

47634.76.397 -им.076397 нива АОС 13554, 

вп.№163,том2/19год 

м.Лозята 4 0.967 

47634.76.398 -им.076398 нива АОС 13555, 

вп.№164,том2/19год 

м.Лозята 4 0.867 

47634.76.399 -им.076399 нива АОС 13556, 

вп.№165,том2/19год 

м.Лозята 4 1.012 

47634.76.400 -им.076400 нива АОС 13557, 

вп.№166,том2/19год 

м.Лозята 4 1.365 

47634.76.401 -им.076401 нива АОС 13558, 

вп.№49,том3/19год 

м.Лозята 4 1.138 

47634.76.402 -им.076402 нива АОС 13559, 

вп.№50,том3/19год 

м.Лозята 4 1.669 

47634.76.403 -им.076403 нива АОС 13560, 

вп.№51,том3/19год 

м.Лозята 4 0.524 

47634.76.408 -им.076408 нива АОС 13561, 

вп.№52,том3/19год 

м.Лозята 4 0.439 

47634.76.410 -им.076410 из.нив

а 

АОС 13562, 

вп.№53,том3/19год 

м.Лозята 4 1.14 

47634.76.411 -им.076411 из.нив

а 

АОС 13563, 

вп.№54,том3/19год 

м.Лозята 4 0.696 

47634.76.415 -им.076415 нива АОС 13564, 

вп.№55,том3/19год 

м.Лозята 4 0.487 

47634.76.416 -им.076416 нива АОС 13565, 

вп.№56,том3/19год 

м.Лозята 4 1.198 

47634.76.417 -им.076417 нива АОС 13566, 

вп.№57,том3/19год 

м.Лозята 4 0.214 

47634.76.418 -им.076418 нива АОС 13567, 

вп.№58,том3/19год 

м.Лозята 4 0.427 

47634.76.421 -им.076421 нива АОС 13579, 

вп.№78,том3/19год 

м.Лозята 4 2.453 

47634.76.426 -им.076426 нива АОС 13580, 

вп.№79,том3/19год 

м.Лозята 4 0.665 
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47634.76.427 -им.076427 нива АОС 13581, 

вп.№80,том3/19год 

м.Лозята 4 1.562 

47634.76.429 -им.076429 нива АОС 13582, 

вп.№81,том3/19год 

м.Лозята 4 0.255 

47634.76.430 -им.076430 нива АОС 13583, 

вп.№82,том3/19год 

м.Лозята 4 0.541 

47634.76.431 -им.076431 нива АОС 13584, 

вп.№84,том3/19год 

м.Лозята 4 0.639 

47634.76.432 -им.076432 нива АОС 13585, 

вп.№85,том3/19год 

м.Лозята 4 1.634 

47634.76.433 -им.076433 нива АОС 13586, 

вп.№86,том3/19год 

м.Лозята 4 0.599 

47634.76.435 -им.076435 нива АОС 13587, 

вп.№87,том3/19год 

м.Лозята 4 1.275 

47634.76.437 -им.076437 нива АОС 13588, 

вп.№88,том3/19год 

м.Лозята 4 1.551 

47634.76.438 -им.076438 нива АОС 13589, 

вп.№89,том3/19год 

м.Лозята 4 0.93 

47634.76.441 -им.076441 нива АОС 13590, 

вп.№90,том3/19год 

м.Лозята 4 1.19 

47634.76.442 -им.076442 из.нив

а 

АОС 13591, 

вп.№91,том3/19год 

м.Лозята 4 1.021 

47634.66.2 -им.066002 нива АОС 13592, 

вп.№92,том3/19год 

м.Арпалък 3 7.999 

47634.70.12 -им.070012 нива АОС 13593, 

вп.№93,том3/19год 

м.Каяджа 

тарла 

3 5.444 

47634.65.4 65004 нива АОС 13605, 

вп.№147,том3/19год 

Алчака 4 2.909 

47634.52.39 52039 нива АОС 13606, 

вп.№118,том3/19год 

Азапа 4 2.98 

         Общо 49.642 

НЧ с. ДОЛЕЦ 

21937.62.8 62008 Нива АОС 13715 

вп.№80,том10/19год 

м.Нови лозя 6 3.325 

21937.62.25 62025 Нива АОС 13716, 

вп.№81,том10/19год 

м.Нови лозя 6 9.67 

21937.62.26 62026 Нива АОС 13717, 

вп.№82,том10/19год 

м.Нови лозя 6 2.435 

21937.62.27 62027 Нива АОС 13718, 

вп.№83,том10/19год 

м.Нови лозя 5 2.167 

ч.им21937.60.19 060019 Нива АОС 13719, 

вп.№84,том10/19год 

м.Нови лозя 3 5.416 

  23.013 

             

  НЧ  гр.ПОПОВО  -                                                                                                                         50.945 

дка 

   в    кв.Сеячи           

57649.736.25 736025 нива АОС 10554, 

вп.№103,том18/11го

д 

м. Дюза2 3 1.717 

57649.736.67 736067 нива АОС 10553, 

вп.№102,том18/11го

д 

м. Дюза2 3 1.303 

57649.736.116 736116 нива АОС 10555, 

вп.№120,том18/11го

м. Дюза2 4 0.933 
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д 

            3.953 

  в с.Кардам           

36470.14.8 14008 Нива АОС 13721, 

вп.№91,том10/19год 

Дюза 5 9.413 

36470.9.153 9153 Нива АОС 13720, 

вп.№90,том10/19год 

Язлата 3 6.420 

36470.22.61 22061 Нива АОС 13722, 

вп.№92,том10/19год 

Исраил 3 0.778 

36470.33.1 33001 нива АОС 13690, 

вп.№22,том8/19год 

м.Сакара 3 1.641 

            18.252 

  в 

с.Медовина 

          

47634.61.2 61002 нива АОС 13601, 

вп.№113,том3/19год 

Рушана 4 7.511 

47634.60.16 60016 нива АОС 13602, 

вп.№114,том3/19год 

Кавак. меше 4 2.501 

47634.60.31 60031 нива АОС 13603, 

вп.№115,том3/19год 

Кеди колак 4 2.385 

47634.64.11 64011 нива АОС 13604, 

вп.№116,том3/19год 

Алчака 4 5.600 

ч.им.47634.59.48 59048 нива АОС 13607, 

вп.№119,том3/19год 

Хотулите 4 3.947 

47634.22.21 ч.от 

им.022021 

из.нив

а 

АОС 13731, 

вп.№107,том10/19го

д 

Карши 

махле 

4 4.600 

47634.61.31 61031 нива АОС 13732, 

вп.№108,том10/19го

д 

Кеди колак 4 2.196 

           28.740 

НЧ  с.ВОДИЦА             

11716.100.642 930 нива АОС 13678, 

вп.№197,том7/19год 

огреша 3 10.16 

11716.100.1 100001 нива АОС 13679, 

вп.№198,том7/19год 

Ращене 7 2.575 

11716.91.47 091047 Нива АОС 13733, 

вп.№109,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 2.701 

11716.91.55 091055 Нива АОС 13734, 

вп.№1110,том10/19г

од 

Начова 

къща5 

5 0.943 

11716.91.44 091044 Нива АОС 13735, 

вп.№111,том10/19го

д 

начова 

къща 

5 0.651 

11716.91.45 091045 Нива АОС 13736, 

вп.№112,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 0.608 

11716.91.53 091053 Нива АОС 13737, 

вп.№114,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 0.538 

11716.91.41 091041 Нива АОС 13738, 

вп.№113,том10/19го

д 

Начова 

къща 

5 0.270 

           18.446 
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НЧ  с.КАРДАМ 

ч.им.36470.14.1 14001 нива АОС 13689, 

вп.№21,том8/19год 

Дюза 5 50.00 

              

НЧ  с.ДРИНОВО 

23738.48.22 048022 нива 

 АОС 13788, 

вп.№51,том1/20год Акчар алтъ 7 35.003 

             

НЧ  

с.КОВАЧЕВЕЦ 
            

37469.39.22 39022 нива АОС 13702, 

вп.№118,том8/19год 

Ямата 5 9.978 

37469.39.1 39001 нива АОС 13703, 

вп.№119,том8/19год 

Ямата 5 10.371 

37469.119.12 119012 нива АОС 13705, 

вп.№121,том8/19год 

Баир Арда 3 10.267 

37469.40.1 40001 нива АОС 13706, 

вп.№122,том8/19год 

Маллъка 5 5.471 

ч.им37469.176.127 176127 Нива АОС 13744, 

вп.№135,том10/19го

д 

Тусуза 5 4.000 

37469.176.108 176108 Нива АОС 13745, 

вп.№136,том10/19го

д 

Джамията 5 1.823 

37469.176.122 176122 Нива АОС 13746, 

вп.№137,том10/19го

д 

Тусуза 5 1.021 

37469.176.114 176114 Нива АОС 13747, 

вп.№138,том10/19го

д 

Джамията 5 1.069 

37469.176.128 176128 Нива АОС 13748, 

вп.№139,том10/19го

д 

Под село 5 0.800 

37469.176.118 176118 Нива АОС 13749, 

вп.№140,том10/19го

д 

Под село 5 0.559 

37469176.12 176123 Нива АОС 13750, 

вп.№141,том10/19го

д 

Под село 5 0.363 

37469.176.105 176105 Нива АОС 13752, 

вп.№143,том10/19го

д 

Джамията 5 0.322 

37469.176.106 176106 Нива АОС 13753, 

вп.№155,том10/19го

д 

Джамията 5 0.285 

37469.176.130 176130 Нива АОС 13754, 

вп.№154,том10/19го

д 

Под село 5 0.207 

37469.176.131 176131 Нива АОС 13755, 

вп.№155,том10/19го

д 

Под село 5 0.177 

37469.176.148 176148 Нива АОС 13756, 

вп.№156,том10/19го

д 

Под село 5 0.195 

37469.176.132 176132 Нива АОС 13757, 

вп.№157,том10/19го

Под село 5 0.170 
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д 

37469.176.151 176151 Нива АОС 13758, 

вп.№158,том10/19го

д 

Под село 5 0.181 

37469.176.155 176155 Нива АОС 13759, 

вп.№159,том10/19го

д 

Под село 5 0.152 

37469.176.150 176150 Нива АОС 13760, 

вп.№160,том10/19го

д 

Под село 5 0.135 

37469.176.113 176113 Нива АОС 13761, 

вп.№161,том10/19го

д 

Джамията 5 0.118 

37469.173.52 17352 Нива АОС 13766, 

вп.№2,том11/19год 

Под село 8 2.874 

37469.176.152 176152 Нива АОС 13751, 

вп.№142,том10/19го

д 

Под село 5 0.126 

            50.664 

НЧ  с.ГАГОВО             

14307.212.11 195 нива АОС 13707, 

вп.№133,том8/19год 

__ 3 10.039 

14307.212.31 196 ливада АОС 13708, 

вп.№134,том8/19год 

__ 3 12.829 

14307.212.32 197 нива АОС 13709, 

вп.№135,том8/19год 

___ 3 27.432 

            50.30 

НЧ с.МАРЧИНО             

ч.им47411.41.31 41031 нива АОС 13710, 

вп.№136,том8/19год 

"Дойка 

тарла"             

4 2.984 

ч.им47411.43.59 43059 Нива АОС 13762, 

вп.№162,том10/19го

д 

І_І_ 4 8.542 

ч.им47411.47.26 47026 Нива АОС 13654, 

вп.№39,том5/19год 

Бьортлежан 5 0.245 

ч.им47411.52.29 52029 Нива АОС 13655, 

вп.№40,том5/19год 

Алмалъка 3 1.432 

           13.203 

НЧ кв.НЕВСКИ  

в земл.кв.Невски             

 57649.615.155 15155 нива АОС 10562, 

вп.№127,том18/11го

д 

м.До село 3 0.353 

 57649.615.170 15170 нива АОС 10561, 

вп.№126,том18/11го

д 

м.До село 3 0.302 

57649.612.48 20056 нива АОС 10563, 

вп.№128,том18/11го

д 

м.До село 3 1.053 

57649.612.47 20057 нива АОС 10564, 

вп.№129,том18/11го

д 

м.До село 3 1.02 

57649.612.46 20058 нива АОС 10565, 

вп.№130,том18/11го

д 

м.До село 3 0.816 
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57649.612.36 21066 нива АОС 10567, 

вп.№132,том18/11го

д 

м.До село 3 3.243 

57649.612.34 21072 нива АОС 10569, 

вп.№134,том18/11го

д 

м.До село 3 3.782 

57649.901.56 901056 П. площ АОС 11862, 

вп.№72,том5/14год 

Кавак 

белю3 

3 2.122 

57649.55.14 55014 П. площ АОС 10504, 

вп.№186,том17/14го

д 

Пясъците 4 0.841 

57649.731.132 74045 П. площ АОС 11864, 

вп.№78,том5/14год 

Карабюлюк

3 

3 1.058 

57649.901.35 901035 П. площ АОС 13764, 

вп.№198,том10/19го

д 

Карабюлюк

4 

3 1.999 

57649.612.27 17042 П. площ АОС 12882, 

вп.№50,том3/16год 

До село 3 1.653 

57649.612.17 19003 П. площ АОС 12884, 

вп.№52,том3/16год 

До село 3 0.498 

57649.612.14 12014 П. площ АОС 12845, 

вп.№86,том1/16год 

До село 3 0.497 

в земл. кв.Сеячи             

57649.712.48 712048 нива АОС 10560, 

вп.№125,том18/11го

д 

м. Елията 3 0.995 

57649.716.3 716003 нива АОС 10559, 

вп.№124,том18/11го

д 

м.Срещу 

чешм 

3 0.541 

57649.29.46 29046 нива АОС 10571, 

вп.№136,том18/11го

д 

м. Керезлик 3 0.623 

57649.731.117 713117 нива АОС 10558, 

вп.№123,том18/11го

д 

м.Кара 

бюлюк 

3 0.333 

57649.734.56 734056 нива АОС 10557, 

вп.№122,том18/11го

д 

м. Елата 3 1.114 

57649.734.62 734062 нива АОС 10556, 

вп.№121,том18/11го

д 

м.Дюза 2 3 1.671 

57649.35.45 35045 нива АОС 10570, 

вп.№135,том18/11го

д 

м.Беклемето 3 0.720 

ч.им.57649.700.19

7 

700197 Из. Ор. 

земя 

АОС 12838, 

вп.№11,том1/16год 

м.___ 3 2.849 

57649.738.1 738001 П. 

площ 

АОС 13763, 

вп.№197,том10/19го

д 

юртлукя 3 2.373 

ч.им.57649.713.1 713001 П. 

площ 

АОС 13053, 

вп.№82,том3/17год 

Дюза 1 3 1.015 

57649.723.11 700273 П. 

площ 

АОС 11867, 

вп.№81,том5/14год 

Елата 3 3.53 

57649.737.10 737010 П. 

площ 

АОС 11863, 

вп.№77,том5/14год 

Юртлука 3 1.25 

57649.723.10 700278 П. АОС 11868, Елата 3 2.066 
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площ вп.№82,том5/14год 

57649.723.12 700270 П. 

площ 

АОС 11866, 

вп.№80,том5/14год 

Елата 3 4.2 

57649.723.13 700285 П. 

площ 

АОС 11865, 

вп.№79,том5/14год 

Елата 3 2.881 

           25.234 

       

НЧ  с.ЦАР АСЕН             

         

в земл. на с. Ковачевец           

37469.173.50 173050 Нива АОС 13765, 

вп.№1,том11/19год 

Под село 8 3.313 

37469.178.24 178024 Нива АОС 13767, 

вп.№3,том11/19год 

Под село 5 1.536 

37469.174.38 174038 Нива АОС 13769, 

вп.№5,том11/19год 

Маращи 8 1.160 

37469.174.39 174039 Нива АОС 13770, 

вп.№14,том11/19год 

Маращи 8 1.353 

37469.178.36 178036 Нива АОС 13771, 

вп.№15,том11/19год 

Под село 5 0.987 

37469.178.27 178027 Нива АОС 13772, 

вп.№16,том11/19год 

Под село 5 0.846 

37469.180.10 180010 Нива АОС 13773, 

вп.№17,том11/19год 

Жабарницат

а 

8 0.737 

37469.178.28 178028 Нива АОС 13774, 

вп.№18,том11/19год 

Под село 5 0.626 

37469.174.36 174036 Нива АОС 13775, 

вп.№19,том11/19год 

Маращи 8 0.892 

37469.178.26 178026 Нива АОС 13776, 

вп.№20,том11/19год 

Под село 5 0.465 

37469.178.37 178037 Нива АОС 13777, 

вп.№56,том11/19год 

Под село 5 0.561 

37469.178.15 178015 Нива АОС 13778, 

вп.№57,том11/19год 

Под село 5 0.229 

37469.178.21 178021 Нива АОС 13779, 

вп.№58,том11/19год 

Под село 5 0.224 

37469.178.18 178018 Нива АОС 13780, 

вп.№59,том11/19год 

Под село 5 0.210 

37469.178.19 178019 Нива АОС 13781, 

вп.№60,том11/19год 

Под село 5 0.203 

37469.178.13 178013 Нива АОС 13782, 

вп.№64,том11/19год 

Под село 5 0.256 

37469.178.17 178017 Нива АОС 13783, 

вп.№65,том11/19год 

Под село 5 0.171 

37469.178.30 178030 Нива АОС 13784, 

вп.№66,том11/19год 

Под село 5 0.254 

37469.178.14 178014 Нива АОС 13785, 

вп.№67,том11/19год 

Под село 5 0.136 

37469.176.94 176094 Нива АОС 13786, 

вп.№68,том11/19год 

Джамията 5 0.480 

37469.176.134 1760134 Нива АОС 13787, 

вп.№69,том11/19год 

Под село 5 0.250 

            14,889 
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 2. Възлага на кмета на община Попово да сключи договор с НЧ за безвъзмездно право на 

ползване. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Черкезов, за това че ме отмени за тази точка. 

 Обявявам 20 минути почивка по предложение на групата на ДПС. 

 Моля за проверка на кворума. 25 присъстващи има в залата, продължаваме 

заседанието с работа по девета  точка от Дневния ред.  

9.Прекратяване на съсобственост в УПИ І, кад. № 621 от кв. 66 по регулационния 

план на с. Ковачевец, между Община Попово и „Три инвест“ ЕООД, чрез изкупуване 

частта на Общината.  

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 По тази точка нашата комисия с ПЕТ гласа ЗА предлага да подкрепиме проекта за 

решение.   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-жо Колева. Проекта за решение по тази точка има следния вид: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
       

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

в УПИ І, кад.№621 от кв.66 по регулационния план на с.Ковачевец, чрез продажба частта 

собственост на Общината по АОС 13 791, представляваща 20 кв.м. дворно място 

придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на „Три инвест“ 

ЕООД гр.Сливен 

       2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в 

размер на 66.90 лева. Цената е без ДДС.     

       3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след 

извършване на всички дължими плащания от съсобственика.    

 

Имаме ли въпроси? Нямаме. Гласуването по тази точка е поименно: 

Който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА  

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
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15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ОТСЪСТВА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

    

ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 35   
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
       

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

в УПИ І, кад.№621 от кв.66 по регулационния план на с.Ковачевец, чрез продажба частта 

собственост на Общината по АОС 13 791, представляваща 20 кв.м. дворно място 

придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на „Три инвест“ 

ЕООД гр.Сливен 

       2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в 

размер на 66.90 лева. Цената е без ДДС.     

       3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след 

извършване на всички дължими плащания от съсобственика.    

 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.  
10.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ, кад. № 403 от кв. 57 по регулационния 

план на с. Дриново, между Община Попово и Иван Илиев Иванов, чрез изкупуване 

частта на Общината.  

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 По тази точка нашата комисия с ПЕТ гласа ЗА  подкрепиме проекта за решение.   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-жо Колева. Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

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

УПИ ІII, кад.№403 от кв.57 по регулационния план на с.Дриново, чрез продажба частта 

собственост на Общината по АОС 13 792, представляваща 30 кв.м. дворно място 

придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Иван Илиев 

Иванов.  

      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер 

на 80.30 лева. Цената е без ДДС.     

      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 

на всички дължими плащания от съсобственика.    

 

  Имаме ли въпроси? Не, нямаме. Преминаваме към гласуване. Гласуването е 

поименно. 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА  

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

  

ЗА    -   29 
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   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 36   

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС 

и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

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

УПИ ІII, кад.№403 от кв.57 по регулационния план на с.Дриново, чрез продажба частта 

собственост на Общината по АОС 13 792, представляваща 30 кв.м. дворно място 

придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Иван Илиев 

Иванов.  

      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер 

на 80.30 лева. Цената е без ДДС.     

      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 

на всички дължими плащания от съсобственика.    

 

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  

11.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските 

територии на Община Попово през 2020г. и одобрение на начина на ползване на 

дървесина от общински горски територии от годишен план за 2020г. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА, нула  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула гласа ПРОТИВ 

подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 Нашата комисия предлагаме на Вашето внимание с четири гласа ЗА да подкрепите 

предложението за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Решението има следния вид: 

 

На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 7,  ал. 2 

и ал 4, чл. 5, ал. 1, чл. 5, ал. 3  от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост 

и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от 

Договора за предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски 

територии, сключен на 16.02.2015г.,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
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1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори 

от общинските горски територии на Община Попово през 2020г. в размер на 

7138 м3 лежаща маса дървесина  

2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2020г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина. 

 

Приложение: 

1. Годишен план за ползване на дървесина 

 

Имате думата колеги за въпроси. Имаме ли въпроси. Не виждам. В такъв случай 

гласуването по тази точка е явно. Всичко е ясно. Който е съгласен с така направено 

предложение, моля да гласува. 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 37 

 

На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 7,  ал. 2 

и ал 4, чл. 5, ал. 1, чл. 5, ал. 3  от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост 

и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от 

Договора за предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски 

територии, сключен на 16.02.2015г.,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори 

от общинските горски територии на Община Попово през 2020г. в размер на 

7138 м3 лежаща маса дървесина  

2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2020г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина. 

 

Приложение: 

2. Годишен план за ползване на дървесина 

 

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.  

12.Съгласуване на обем дървесина за продажба на дървесина по ценоразпис на 

физически лица от временен склад за лична употреба, съгласуване на обем 

дървесина за продажба по ценоразпис на корен на физически лица за лична употреба 

и съгласуване на обем дървесина за продажба на еднолични търговци и юридически 

лица от временен склад, добита от общински горски територии през 2020г. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
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 Нашата комисия с три гласа ЗА, един  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула гласа ПРОТИВ 

подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА предлагаме да подкрепите предложението за 

решение по тая докладна. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Решението има следния вид: 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 6, т. 1 

във вр. с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесни и недървесни горски продукти,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба на корен по ценоразпис на физически 

лица, които не са търговци за лична употреба – без право на продажба както следва: 

Категория: средна строителна дървесина: 200м3; 

Категория: дребна строителна дървесина: 100м3 

Категория: дърва: 1200 пр.м3 

Категория: вършина: 1000 пр.м3 

2. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово, за продажба на дървесина от склад по ценоразпис 

на физически лица, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба 

в размер на 8000 пр.м3 

3. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба от склад по ценоразпис на юридически 

лица и еднолични търговци в размер на 8000 пр.м3 

 

Въпроси? Заповядайте г-н Дюкенджиев. 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 ……..за лични нужди на хората как ще бъдат извозени? Това е много нещо. 

Илиян Илиев – общинска администрация 

  Както предната година, и както по-предната година намират се фирми, които да 

извозят дървесината или, както Вие сте запознат товарните камиони, които трябва да 

влизат в горските територии дали държавна или общинска собственост трябва да са 

специализирани, да имат  GPS. Практиката го показва, че е станало това нещо.  

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

  Надявам се това да бъде истина.  

Румен Кьосев – общински съветник 

  Само като продължение на въпроса. Е ли изгодно за гражданите на община Попово 

по този начин да добиват дървесината, да се снабдяват с дърва за огрев. Говорим само за 

физически лица. Със сложен допълнителен транспорт и с цените, които са определени. Аз 

нямам предложение, просто въпроса ми е дали се очаква намаляване цената за 

гражданите? Нали Ви е ясно, че като се сече на 60 км от баба еди коя си, от село еди кое 

си и тя като си плати и транспорта за нея излиза доста по-скъпо от колкото да отиде в 

някой от складовете в града и да си ги поръча. Въпроса ми е, очаква ли се намаляване 

цената за гражданите? 
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Илиян Илиев – общинска администрация 

  Тъй както знаете, че управлението на нашите общински гори е възложено на ТП 

ДЛС „Черни Лом“ Попово и съгласно договора и клаузите в него нашия ценоразпис е 

съобразен с техния ценоразпис. Не могат да бъдат двата ценоразписа различни. Ако има 

намаляване на цената от североизточното ДЛС в частност „Черни Лом“ ще бъде 

предложен и нов ценоразпис за общинските горски територии, евентуално да се намали и 

той. 

  А дали е изгодно всеки човек сам си преценява. Все пак сме пазарна икономика, 

кой, както реши може да се топли на дърва,  на пилети и на ток и така. Благодаря. Няма 

какво да кажа друго.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Г-н Кьосев мисля, че Ви отговориха. Имаме ли други въпроси? За различните 

населени места от различни региони сечем, поне моята информация е такава. Няма да 

караме хората примерно от Гагово да получават от Тръстика дърва.  

  Други въпроси имаме ли? Подлагам на гласуване предложението за решение. То е 

явно. Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува.  

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 6, т. 1 

във вр. с чл. 71, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесни и недървесни горски продукти,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба на корен по ценоразпис на физически 

лица, които не са търговци за лична употреба – без право на продажба както следва: 

Категория: средна строителна дървесина: 200м3; 

Категория: дребна строителна дървесина: 100м3 

Категория: дърва: 1200 пр.м3 

Категория: вършина: 1000 пр.м3 

2. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово, за продажба на дървесина от склад по ценоразпис 

на физически лица, които не са търговци – за лична употреба без право на продажба 

в размер на 8000 пр.м3 

3. Определя обем на дървесина за календарната 2020г., добита от горски територии 

собственост на Община Попово за продажба от склад по ценоразпис на юридически 

лица и еднолични търговци в размер на 8000 пр.м3 

 

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.  
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13.Приемане за Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане 

на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Попово. 

 Тук становища имат всички комисии, така че давам думата за становище на 

председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ д-р Румен 

Русев. 

Румен Русев – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя 

предложението за решение. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Нашата комисия с  пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Нашата комисия с три гласа ЗА, един  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула гласа ПРОТИВ 

подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 Нашата комисия предлага с четири гласа ЗА да подкрепите предложението за 

решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Нашата комисия с пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 и 

чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, 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 
 

1. Приема Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане 

на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Попово. 

 

Колеги, имате думата. Заповядайте. Въпроси, мнения, предложения. Заповядайте г-н 

Кьосев. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 И в предишната и в сегашната Наредба заложените критерии за подпомагане на 

спортните клубове са непрагматични и нецелесъобразни. Считам, че така предложените 

критерии не амбицират треньорските щабове и самите състезатели да постигат големи 

резултати. В чл. 9 от предложената ни Наредба са посочени два коефициента К1 и К2. 

Малко по-надолу в чл. 11 ал. 1 т. 2 е посочено К1 -70% от финансите, които са предвидени 

да се усвояват от клубовете, в които са доказали разширяване обхвата и развитието на 
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състезатели и отбори по възрастови групи на спортни клубове заети с активна 

тренировъчна и състезателна дейност през предходната година. Аз лично го разбирам като 

колкото по-масово е участието, толкова по-голямо ще бъде финансирането.  

 В т. 2 на чл. 9 ал. 1 е посочен втори коефициент К2, за който в чл. 11 е посочено 

30% от приходите да се дадат на съответния клуб, а самия критерий е описан по следния 

начин „ участия в състезания от спортния календар на съответния спорт и организиране на 

масови спортни прояви“. Отново говорим за аз бих го нарекъл отново един туризъм. Ще 

организираме няколко масови спортни прояви и ще приберем едни пари. Не следва ли 

като най-важен критерий да бъдат постигнати резултати. Вярно е, че аз не съм спортен 

деятел и не разбирам много, но доколкото съм запознат в държавния спортен календар 

има много състезания, които се предвиждат. Значи ли, че един клуб, който е отишъл на 

всички състезания и не е постигнал почти никакви резултати, не е донесъл медал, купа 

или някаква награда друга следва да бъде приравнен към тези, които са избрани да 

участват там, където ще постигнат резултати и реално са донесли медали, с които са 

прославили нашия малък град. Това ми е въпроса. Не съм подготвен за искане на промяна 

в така посочените критерии. Просто правя коментар. Смятам, че при изработването на 

една такава Наредба следва да участва точно хора, които разбират от спорт и от 

финансиране на спорт. В тая връзка например в чл. 10 ал. 3 се сочи, че Обществения съвет 

по въпросите на спорта, който ще разпределя парите се състои от така, така, изброени са 

хората, а никъде не виждаме точно професионалисти спортисти, които да могат да вземат 

отношение в една такава комисия, да изложат становищата си и да се стигне до 

справедливост при разпределението на предвидените общински средства за подпомагане 

на спорта. Вярно е, че трябва да има масовост на спорта, вярно е, че всички се борим за 

здрав народ и спорта е един от средствата за постигане на здраве на хората, но пак 

повтарям така предложените критерии не амбицират и не толерират високите спортни 

отличия, които могат да бъдат и постигат някои наши клубове за разлика от други, които 

само на основание на К1 – масовост, вземат повече пари от тези, които заслужават. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Благодаря на г-н Кьосев. Аз ще направя лек коментар само на това, че тази тема в 

предишните общински съвети в предишния мандат беше много сериозно разглеждана и 

точно това беше един от акцентите върху, които разсъждавахме. Дали ние трябва да 

обърнем внимание на това, постигането на високи спортни резултати и това ли е целта на 

Наредбата и това ли е целта на разпределението на средствата или целта по-скоро е да 

обхванем повече деца, повече младежи, за да можем така да ги отдалечим от 

пристрастяването към компютърни игри или нещо друго и да ги включим в масовата 

физическа култура и спорт по-активно. Така, че тази тема, това което поставяте Вие като 

въпрос г-н Кьосев беше и е било няколко пъти обсъждано, но мисля също така да 

поговорим върху тази тема и към момента плюс това вече имаме нова Наредба, която 

трябва да приемем. Кое трябва да бъде приоритетно – масовостта или високите спортни 

резултати, защото в това се състои същността на Вашия въпрос г-н Кьосев. 

  Имате ли други въпроси? Г-н Петров, заповядайте. 

Драгомир Петров – общински съветник 

  Аз просто искам да задам един въпрос конкретен относно приемането на Наредба 

за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и 

развитието на спорта за всички в Община Попово. Искам конкретно да задам въпроса кои 

са клубовете в град Попово, които отговарят на изискванията на Министерството на 

младежта и спорта? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Имаме ли някой, който може да отговори на този въпрос? Доколкото аз имам 

информация на този въпрос, г-н Петров, ще се опитам да систематизирам моята 

информация, която имам – към момента имаме срок, който тази година е малко по-

различен от сроковете, които бяха от предходните години и мисля, че тази година е 15 
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февруари, който още не е изтекъл за подаване на заявления от клубовете желаещи да 

бъдат финансирани по тази Наредба. Срокът не е изтекъл, аз нямам информация дали има 

подадени заявления към момента и не знам кой би могъл да има такава, може би от 

администрацията.  

Драгомир Петров – общински съветник 

  Значи, така пише. На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано 

от 16.12.2019 г. Той е изтекъл. Значи те трябва вече да е ясно. Защото ние не сме 

компетентни точно какви са критериите. Те си знаят, кандидатстват си и трябва да ги 

знаем кои са тези клубове.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Добре, не са ли различни неща. Извинете ме за некомпетентността, но нали едно е 

лицензирането на клубовете, които са към Министерството на спорта, ние друго говорим 

в момента – за финансиране на клубове по нашата Наредба. Би трябвало да са две 

различни неща. Поне аз така мисля, да не се препокриват двата критерия. Г-н Пенчев, 

имате ли отговор на този въпрос – след като клубовете вече би трябвало да са се 

лицензирали в Министерството на младежта и спорта имаме ли подадени заявления при 

нас за финансиране и това критерий ли е при нас – лицензирането. 

Георги Пенчев – общинска администрация 

  Извинявам се, тук в движение чух въпроса. Това, което мога да поясня, че 

Наредбата е направена така, че клубовете трябва да отговарят на изискванията но 

новоприетия Закон за физическото възпитание и спорта, който е в сила от 18.01.2019 г. По 

него и по чл. 9 от ЗФС първо се регистрират спортните федерации. Има си публичен 

регистър на сайта на Министерството на младежта и спорта и там всичко е видно. Също 

от там ще извличаме информацията при оценката на заявленията. До момента по 

действащата до момента Наредба срока за кандидатстване за субсидия пред общината 

срока беше 15 януари. До момента ние имаме подадени три заявления от два волейболни 

клуба и спортен клуб по тенис на маса РОСА1, но тъй като сега приемаме нова Наредба, 

която е актуализирана съгласно закона, там е упоменато в допълнителните разпоредби, че 

срока е до 15 февруари.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви. Ето беше компетентно отговорено. Други? Г-н Димитров, 

заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Аз, ще говоря по въпроса за футболен клуб „Черноломец“. Значи ние в тая Наредба 

в реда за разпределение на средства в чл. 10 ясно казваме, че футболните клубове по 

решение на ОбС се финансират – в бюджета са заложени 120 000 лева. Но този футболен 

клуб за да получи тези 120 000 лева според мен трябва да отговаря на условията за 

финансово подпомагане, така е редно. В условията, обаче за финансово подпомагане в чл. 

5 ал. 1 букви ж и з – в буква ж пише – в спортните клубове да се състезават жители на 

община Попово и лица учащи и работещи на територията на община Попово. Значи, ако 

ние искаме да развиваме мъжкия футболен отбор както го и правим в момента те няма да 

отговарят на този критерий, който сме заложили. Защото за да имаме добър отбор ние 

наемаме футболисти отвън.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Ама, ето пак тук се сблъскваме с тази тема. Търсим ли високи спортни резултати, 

или търсим развитие на футбола. 

Димитър Димитров – общински съветник 

  Именно, затова според мен това нещо трябва да отпадне, защото иначе ние 

футболния клуб не можем да го развием.  

Георги Пенчев – общинска администрация 

  Отговора, който мога да дам, че тук преценката е на общинските съветници до 

колко искаме да развиваме спортовете и по-конкретно футбола в общината, защото, да 



 

57 

 

така е, но то тия 120 000 лева тоя футболен клуб „Черноломец 1919“ сигурно знаете, че 

има мъжки отбор, който се състезава в ІІІ-та лига, но има и юноши младша възраст, има и 

деца, които са изцяло от Попово и общината. Сега в мъжкия отбор има съзтезатели които 

са от тук и които не са от тук. Но ако вземете решение да са изцяло от Попово може, 

тогава сигурно ще ни стигнат и 30 000 лева за една година, ще спестим пари и просто няма 

да има както сега по 500 човека, а ще има по 50 човека. Нали?   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Г-н Пенчев, аз разбрах въпроса на г-н Димитров по друг начин, ако правилно съм 

го разбрал. Ние в момента имаме ограничение по тази Наредба да наемаме в спортен клуб 

Черноломец различни извън жители на община Попово. Правилно ли разбрах? 

Димитър Димитров – общински съветник 

  Така излиза в раздел ІІ – Условия за финансово подпомагане. Мен, това лично ме 

притеснява, защото, прави са от общинската администрация, че ние ако не вземаме 

футболисти от страни ние не можем да го развиваме, а в същото време имаме рестрикция, 

знаем защо я сложихме едно време в старата Наредба също я имаше, заради един спортен 

клуб детско юношески и т. н., но сега вече на това ниво на което е настоящия футболен 

отбор, тази рестрикция не е необходима. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Г-н Черкезов има думата. 

Николай Черкезов – общински съветник 

  Г-н Димитров, мисля че разбирам притесненията Ви, но малко смесваме понятията. 

С бюджета гласувахме 120 000 за футболен клуб Черноломец Попово без ограничения. 

Никъде не е писано, че те ще се дават по Наредба, изисквания или по критерии. 

Гласувахме още 30 000 за всички останали спортни клубове, които ще се дават по тая 

Наредба. На практика, това което Ви притеснява тия условия не важат за Черноломец 

Попово. Така го разбирам. 

Димитър Димитров – общински съветник 

  Не е така, прочетете чл. 10, ал. 1.  

Николай Черкезов – общински съветник 

  Това е Наредбата за разпределянето на останалите 30 хиляди лева.  

Димитър Димитров – общински съветник 

  Според мен това тълкувание … 

Николай Черкезов – общински съветник 

  Ми то го пише в бюджета. 

Димитър Димитров – общински съветник 

  В бюджета пише 120 000.  

Николай Черкезов – общински съветник 

  За Черноломец Попово и 30 000, които се разпределят по тази Наредба. 

Димитър Димитров – общински съветник 

  Значи, тази Наредба ще важи само за тези 30 000 за  n- клубове, които ще 

кандидатстват. 

Николай Черкезов – общински съветник 

  Поне, аз така го разбирам, ако може и някой юрист да се намеси.  

Георги Пенчев – общинска администрация 

  Значи, футболния клуб естествено трябва да отговаря на определени изисквания на 

Закона за физическото възпитание и спорта със всичките си регистрации и тогава ние 

няма да предоставим просто ей така някакви средства, то всъщност Вие, защото то пак 

трябва да постъпи предложение на Вашето внимание, но футболния клуб също трябва да 

отговаря като другите спортни клубове на изискванията на Закона за регистрация, а по 

Наредбата и критериите се разпределят само останалите клубове, защото. А пък по 

отношение на въпроса на г-н Димитров по чл. 6 – трябва да има състезатели от клуба, да 

то има съзтезатели, не виждам защо трябва да е ограничително.  
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Николай Черкезов – общински съветник 

  Пак ще се намеся – естествено, че клуба трябва да отговаря на изискванията на 

Закона, но предполагам, че в изискванията на Закона няма наши буква ж и з да живеят в 

Попово. Това си го вкарваме допълнително условие за нашите клубове. Така, че спортен 

клуб Черноломец Попово футболния в случая не го касае Наредбата, защото по тази 

Наредба той няма да получи пари. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Касае го единствено Закона. И тъй като в Бюджета директно е упоменато каква е 

стойността на парите, които ще получава. Да, волейбола не може да бъде финансиран, ако 

има чужди жители извън общината, но за футбола това не го касае. Правилно ли 

разбираме, тълкуваме Наредбата? 

Георги Пенчев – общинска администрация 

  Да, и точно в буква –ж – е казано – В спортните клубове да се състезават жители на 

Община Попово и лица учащи и работещи на територията на община Попово. 

Димитър Димитров – общински съветник 

  Господин Председател, това че ние разделяме 30 000 и 120 000 лева не значи, че 

Наредбата не важи за всички спортни клубове, а тя така е и написана. Условията и реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. Черноломец е ли спортен 

клуб на територията на Попово или какво е ? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Естествено, г-н Димитров, аз искам само нещо да уточня – ние всички искаме 

Черноломец Попово да се развива като спортен клуб футболен, правилно ли разсъждавам, 

включително и Вие? И търсим в момента вариант, не се противопоставяме, търсим 

вариант, в който текста да бъде достатъчно ясен, така че да не ограничава участието на 

футболисти, спортисти извън жители на община Попово. Добре, в такъв случай можем ли 

да приемем, тук нещо ми подчертават – „финансовото подпомагане на футболните 

клубове лицензирани и регистрирани на територията на Община Попово за извършване на 

дейност в обществена полза се осигурява в отделно решение на ОбС Попово“ това е чл. 10 

§ 4.  

Димитър Димитров – общински съветник 

  Така е, но това е за финансирането, а не на условията за финансово подпомагане.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  А каква е разликата, финансирането се извършва не по Наредбата, а с изрично наше 

решение, което прави Наредбата към момента не действаща за това. Аз мисля, че еднакво 

мислим, еднакво разсъждаваме и мисля, че когато всички сме на едно мнение не би 

трябвало да имаме спънки в технологично отношение.  

 Димитър Димитров – общински съветник 

  Моята идея е да го изчистиме това нещо, за да направим една Наредба наистина 

действаща. Така остава малко висяща. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Ето го вижте колко ясно е казано  

Димитър Димитров – общински съветник 

  И вижте колко време тълкуваме, значи не е съвършена Наредбата, а влизаме в спор 

за да намериме каде е истината, което значи, че дефакто. Аз предложих да отпадне тази 

точка Ж. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Но, това означава, че отпада за всички спортове.  

Димитър Димитров – общински съветник 

 Ама, вижте сега, този човек ще носи ли емблемата на Черноломец Попово за 

какъвто и да е клуб? Ще носи ли славата на Попово – един, два, три, пет златни медала 

или не знам си какво там. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 Според мен пак разсъждаваме и се връщаме на първия въпрос на г-н Кьосев. Ние 

търсим слава или нещо друго или търсим развитие на масовия спорт. Не мисля, че в 

момента .. 

Георги Пенчев – общинска администрация 

 Не е казано да се състезават само жители на Община Попово … 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Колеги, да се върнем на бюджета, който приехме и да Ви зачета няколко точки – 

Субсидия за Спортни клубове 30 000 лева разпределени на основание на Наредбата. 

Спортни клубове – 120 000 лева за футболен клуб Черноломец Попово. Какво обсъждаме 

Черноломец Попово с тая Наредба, след като и в Бюджета е написано по различен начин? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Според мен също е достатъчно ясно, още повече че ние разсъждаваме в една 

посока, търсим един ефект и не мисля, че в момента трябва да задълбочаваме. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 На предхождащ Общински съвет предложихме да вземем решение, ако си 

спомняте, да вземем решение и това финансиране, което правим на футболния клуб да 

вземем решение ОбС, че ще имаме представителен футболен отбор. Така както е 

направено всичко в момента независимо, финансирането е едната страна, да ние го 

вземаме с решение на ОбС , но Наредбата за всички останали критерии на този футболен 

клуб, той трябва да отговаря на всичко останало, не само в София. Той в София трябва да 

отговаря за да участва в конкретното първенство, там сме в трета лига в момента, нали но 

тези критерии, а представете си, че го приемем това нещо и играейки в трета лига някой се 

зачете в нашата Наредба и оспорва всичко, което е направено.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Димитров, ето и в протокола и всичко е ясно, ние не знам кой друг би могъл да 

атакува нашето решение за финансиране при условие, че ние го подкрепим единодушно. 

Каквото и който иска да го атакува, ние сме единодушно какво искаме да направим, така 

че аз не мисля, че в момента не разсъждаваме върху нещо което е теоритично и което по 

принцип никой не иска. Въпрос на тълкуване е, до колкото разбирам всички останали 

колеги са на мнение е, че е достатъчно ясно. Разбирам, че Вие имате притеснения, но пак 

казвам, че всички мислим в една посока и сме на мнение, аз мисля, че трябва да го 

подложим това нещо на гласуване, да го одобрим. Достатъчно ясно е за мен казано, ето от 

няколко места е.  

Така. Добре, има ли други притеснения по отношение на тази Наредба? Не виждам. 

Тогава подлагам на гласуване проекта за решение по тази точка. Гласуването по тази 

точка е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 

гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   24 

   ПРОТИВ   -     1  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 39 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 и 

чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, при спазване на 
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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 
 

1. Приема Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане 

на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Попово. 

 

 

 

Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.  

14.Допълнение на Решение № 475 по Протокол № 28/20.12.2018 г. на Общински съвет 

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

социална политика“ д-р Румен Русев. 

Румен Русев – общински съветник 

 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 

 Предлагам да подкрепим предложението за решение с четири гласа ЗА. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Предложението за решение по тази точка има следния вид: 

 

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

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 

1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

Допълва Решение № 475 по Протокол № 28/20.12.2018 г. на Общински съвет - 

Попово, като в приетия Правилник след §1 се добавят следните текстове: 

 

§2. В чл. 1 се създава нова алинея 10 със следното съдържание: 

/10/ Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, 

насочени към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под социална 

възвращаемост не се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност.  

Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която 

трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на 

социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално 

въздействие.   

 

§3. В заглавието на Раздел II. се добавя „ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ“ 
 

§4 В чл. 2 се добавя нова алинея 5 със следното съдържание:  

/5/ Социалното предприятие ще предоставя услуги или стоки, които генерират социална 

възвращаемост, т. е. извършва действия и дейности, насочени към подобряване качеството на 

живот на уязвимите групи и/или използва метод за производство на стоки или услуги, който 

въплъщава неговата социална цел. 

 

§5 В чл. 2 се добавя нова алинея 6 със следното съдържание:  
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/6/ Социалното предприятие осигуряване оптимална заетост на наетите лица от целевите 

групи. 

 

§6 Добавя се нов член 4 със следното съдържание:  

Чл.4. (1) Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост на 

лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. 

 (2) Общинското социално предприятие изпълнява следните функции: 

 1.Организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си 

дейност – озеленяване и благоустройство в населените места на община Попово. 

2.Осигурява необходимата техническа и материално - счетоводна отчетност за реализация 

на дейностите в Общинското социално предприятие. 

 

§7 Добавя се нов член 14 със следното съдържание:  

Чл. 14. /1/ Общото събрание на работниците на социалното предприятие избира 

представител. 

/2/ Гласуването е явно, с обикновено мнозинство. 

 

§7 Добавя се нов член 15 със следното съдържание:  

Чл. 15. Представителят на работниците има право: 

1. На съвещателен глас при вземане на управленски решения по отношение на 

социалното предприятие; 

2. Да дава предложения до управителните органи на социалното предприятие; 

3. Да изисква достъп до годишните финансови отчети на социалното предприятие. 

§8 Добавя се нов член 17 със следното съдържание:  

Чл.17. Цялостната дейност на предприятието, във връзка с изпълнение на Проект 

„Развитие на социалното предприемачество в община Попово” от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси,№: BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество, се 

финансира по Договор № BG05M9OP001-2.010 -0603-С01, а след приключване на проекта със 

средства от общинския бюджет и собствени приходи. 
 

  Имате ли въпроси? Нямаме. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване. 

Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 40 

 

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

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 

1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 Допълва Решение № 475 по Протокол № 28/20.12.2018 г. на Общински съвет - 

Попово, като в приетия Правилник след §1 се добавят следните текстове: 
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§2. В чл. 1 се създава нова алинея 10 със следното съдържание: 

/10/ Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, 

насочени към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под социална 

възвращаемост не се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност.  

Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която 

трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на 

социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално 

въздействие.   

 

§3. В заглавието на Раздел II. се добавя „ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ“ 
 

§4 В чл. 2 се добавя нова алинея 5 със следното съдържание:  

/5/ Социалното предприятие ще предоставя услуги или стоки, които генерират социална 

възвращаемост, т. е. извършва действия и дейности, насочени към подобряване качеството на 

живот на уязвимите групи и/или използва метод за производство на стоки или услуги, който 

въплъщава неговата социална цел. 

 

§5 В чл. 2 се добавя нова алинея 6 със следното съдържание:  

/6/ Социалното предприятие осигуряване оптимална заетост на наетите лица от целевите 

групи. 

 

§6 Добавя се нов член 4 със следното съдържание:  

Чл.4. (1) Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост на 

лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. 

 (2) Общинското социално предприятие изпълнява следните функции: 

 1.Организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си 

дейност – озеленяване и благоустройство в населените места на община Попово. 

2.Осигурява необходимата техническа и материално - счетоводна отчетност за реализация 

на дейностите в Общинското социално предприятие. 

 

§7 Добавя се нов член 14 със следното съдържание:  

Чл. 14. /1/ Общото събрание на работниците на социалното предприятие избира 

представител. 

/2/ Гласуването е явно, с обикновено мнозинство. 

 

§7 Добавя се нов член 15 със следното съдържание:  

Чл. 15. Представителят на работниците има право: 

1. На съвещателен глас при вземане на управленски решения по отношение на 

социалното предприятие; 

2. Да дава предложения до управителните органи на социалното предприятие; 

3. Да изисква достъп до годишните финансови отчети на социалното предприятие. 

§8 Добавя се нов член 17 със следното съдържание:  

Чл.17. Цялостната дейност на предприятието, във връзка с изпълнение на Проект 

„Развитие на социалното предприемачество в община Попово” от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси,№: BG05M9OP001-2.010 - Развитие на социалното предприемачество, се 

финансира по Договор № BG05M9OP001-2.010 -0603-С01, а след приключване на проекта със 

средства от общинския бюджет и собствени приходи. 

 

Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.  

15.Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по 

въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2020 

година. 
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Нашата комисия с пет гласа ЗА  подкрепя проекта за решение. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 

 

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. Общински съвет, гр. Попово освобождава г-жа Радияна Георгиева, г-жа Таня Христова и    

г-н Никола Джамбазов като членове на Общински консултативен съвет за младежта. 

2. Общински съвет, гр. Попово избира за членове на Консултативния съвет г-н Дениз 

Юлиянов, общински съветник, г-жа Недялка Цонева, заместник-директор в ПГСС „Никола 

Пушкаров, гр. Попово и Пламен Русев, младши юрисконсулт в Община Попово . 

3. Общински съвет, гр. Попово приема Общински годишен план за младежта - 2020 година. 

 

Приложение: Общински годишен план за младежта -2020 година. 

 

 

 Имате думата госпожи и господа, въпроси, мнения, предложения. Заповядайте. 

Десислава Георгиева – общински съветник 

 Аз разглеждайки Плана за календарни празници – точка 5 конкретно, така имам 

една препоръка или предложение, да бъде включен и 24 май в календарния план. А що се 

отнася до средства – 1 декември Световен ден за борба срещу спина се отбелязва така или 

иначе във всяко училище, за него са заделени 300 лева. Моето предложение е  за 24 май 

заслужили ученици в различни сфери класирани на национални състезания и олимпиади 

средствата да бъдат разпределени за тях по някакъв начин. Това е моето предложение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-жа Георгиева. Г-жо Димитрова, заповядайте.  

Дарина Димитрова – директор на Дирекция Хуманитарни дейности при Община 

Попово 

 Ние вчера поговорихме малко по темата. По принцип нямаме нищо против. Но 24 

май е национален празник. Той си е празник за цялата страна. Ако се вгледате 

внимателно, ние не сме включили всички празници, които отбелязваме под една или друга 

форма в зависимост с кампании, в зависимост от дати и т. н. Ще включим 24 май, но 24 

май ние отдавна процедираме по друг начин. Тогава отличаваме учениците точно с 

грамоти и голяма част от Вас са били свидетели преди 3,4 годиини колко продължително 

време отнемаше това. Оптимизирахме го като ги предоставихме на директорите на 

училища, така че върху това сме мислили през годините. А на тържествената сесия на 10-

ти юни на празника на града именно това правим. Преди всичко награждаваме лауреати и 

абитуриенти – завършващи, нашата логика е такава. Нямам нищо против да помислим, 

ако има и други мнения подобни да го коригираме това, но мисля, че традицията която се 

създаде е оптимална в това отношение.  

 Има и нещо друго, сега този консултативен съвет, промяната на който гласувате, 

Вие добре сте видели в докладната е препоръчителен към Кмета на общината. 

Препоръчителен е, но ние смятаме, че трябва да го има, защото наистина в него са 

включени преди всичко идеята е младежи до 29 години, но за съжаление няма толкова 

много от общинските съветници, включени са преподаватели от средните училища и 

мисля, че точно и тук представителите от училищата, които са съветници добре знаят къде 
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отиват средствата. Защото от тези 5 хиляди лева – 3 хиляди ние директно слагаме в 

графата Традиционния поход на Таньо войвода и не съжаляваме за това, защото това е 

може би най-масовата патриотична изява в цяла Североизточна България. Тя е доказана, 

афенитета към нея също, учениците от ПГТЛП са едни от първите, които подават заявки, 

много са отговорни по време на похода. Няма как с тази сума да покрием всички 

календарни дати. Но и не това е целта на Младежкия план. Много говорих, но искам да 

стане ясно, защото това са моите аргументи и на комисията която до сега е работила на 

консултативния съвет. Така, че виждате и по други поводи за художествена самодейност 

отделно, допълнително търсим средства. Това не е показателно за цялостната ни дейност с 

младежите, абсолютно не е. Това са календарни празници, които са се превърнали в 

традиционни през годините.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Мисля, че стана ясно. Г-жо Георгиева, чухте 

аргументите, поддържате ли предложението направено от Вас да го поставя на гласуване? 

Десислава Георгиева – общински съветник 

 Не, мисля, че доводите на г-жа Димитрова бяха добри.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, оттегляте предложението за гласуване. Благодаря Ви!  

 Уважаеми колеги, някакви други въпроси имаме ли? Не виждам. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 

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. Общински съвет, гр. Попово освобождава г-жа Радияна Георгиева, г-жа Таня Христова и    

г-н Никола Джамбазов като членове на Общински консултативен съвет за младежта. 

2. Общински съвет, гр. Попово избира за членове на Консултативния съвет г-н Дениз 

Юлиянов, общински съветник, г-жа Недялка Цонева, заместник-директор в ПГСС „Никола 

Пушкаров, гр. Попово и Пламен Русев, младши юрисконсулт в Община Попово . 

3. Общински съвет, гр. Попово приема Общински годишен план за младежта - 2020 година. 

 

Приложение: Общински годишен план за младежта -2020 година. 

 

 

Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.  

16. Приемане на нова общинска транспортна схема. 
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  Тук нямаме становища, тъй като не е разглеждана, може би вносителя ще иска ли 

малко пояснение да направи. Г-н Трифонов, заповядайте, имате думата. 

Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура 

  Вярно е, че в последния момент влезе точката, но тя не е изработена в последния 

момент. Наложи се да стане така, защото трябваше да бъдат спазени всички изисквания 

предхождащи изготвянето на докладната, с която предлагаме на Вашето внимание 

транспортната схема. Знаете, че в средата на миналата година възникна много сериозен 

проблем, дължащ се най-вече на липсата на пътници. От там нататък процеса излишно се 

политизира, наговориха се много неща, но през цялото време се търсеха варианти, търсеха 

се начини за решаване проблемите на хората, което в края на краищата е основното и 

мисля, че всички сме убедени и всички се стремим към това.  

  Предложената докладна записка, предложената транспортна схема беше 

предшествана от едно много сериозно обсъждане свързано с кметовете на населените 

места, с кметските наместници и финал на това обсъждане беше една работна среща, 

проведена преди седмица. След като с тях изчистихме абсолютно всичко беше възложено 

от Кмета на Общината на тази база предложената Ви транспортна схема и тази 

транспортна схема да бъде приета на заседание на транспортната комисия на Общината. В 

транспортната комисия на Общината освен членове на администрацията влизат и 

представители на превозвачите, представители на ДАИ, на Полиция-КАТ. И всъщност 

всички тези процедури са спазени. В докладната е приложен и Протокола от заседанието 

на транспортната комисия. Опитали сме се в максимална степен да задоволим 

изискванията на хората, в максимална степен да се доближим до реалностите. В никакъв 

случай нямаме претенции да сме изпълнили на 100 % индивидуалните желания на всеки 

един, а и то е невъзможно. Но за да, преди малко и с г-н  Петров говорихме отвън, едно от 

нещата, което категорично сме променили в сравнение с предишната транспортна схема е 

отпадането на така наречените специализирани превози. За какво става въпрос? В момента 

към почти всички населени места пътуват автобуси, които возят работници само на 

предприятия без да вземат хора, случайно пътуващи и това на практика обезсмисля 

редовните автобусни линии. В момента сме се договорили и с ръководителите, 

собствениците и директорите на предприятия, на фирмите работещи на територията на 

Община Попово да ползват такъв вид специализиран транспорт, отнемаме статута на тези 

автобусни линии и ги правим редовни автобусни линии, за да могат освен работещите, 

освен работниците в конкретните фирми да могат да возят и хората, които ползват 

автобусен транспорт. Включени са, ако Ви е направило впечатление всички малки 

населени места и при определяне дните от седмицата за транспортно обслужване в 

населеното място опитвали сме се да го съобразим с деня в който в населеното място 

отива личния лекар. Като идеята е била, ако в единия ден, примерно ако в понеделник е в 

едно от селата, във вторник да има автобус до Попово за да може рецептата, която е 

получил от лекаря да дойде да си я изпълни. Такава е била логиката, такова е било 

желанието ни.  

  Другата съществена промяна, ако може да се нарече съществена, макар, че не касае 

хората от нашата община е редуцирането на автобусната линия до Русе. Нашето 

предложение е автобусната линия да стига до Цар Калоян. Хората от община Попово, 

които пътуват ежеседмично до Русе са трима или четирима. Студенти са в Русе. При 

разговори с кметовете на населените места, от които пътуват тези няколко млади човека 

няма един ден, в който да се връщат. Примерно в петък или в четвъртък имахме желание 

да направим в петък обратна връзка от Цар Калоян, но се оказа, че единия се прибира във 

вторник, две девойки от Козица се прибират в сряда и за това правим връзка с Цар Калоян 

където има ежечасни автобусни линии посока Варна-Русе. Така, че правим връзка с тях и 

решаваме този въпрос. Иначе основните населени места, всички всъщност населени места 

са свързани. Часовете са свързани с началото на работните дни и работните смени в 

предприятията. Виждате и приложението, което е свързано с градската линия е 
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достатъчно интензивно. Там предлагаме да отпаднат две спирки, които съществуваха до 

сега безсмислено според мен последните години. Имам пред вид спирките Ремзавод и 

Възход по естествени причини отпадат. Съобразени са, сутринта имаше направени 

забележки за часовете, съобразени са и с часовете на влаковете, които спират на гара 

Попово. След като вече е готова пътната връзка между Сеячи и гарата по-лесно става 

връзването на кварталите и така. Мисля, че сме съобразили и с началните часове на 

училищата за градската линия имам предвид за Невски и Сеячи. Та това е транспортната 

схема, която предлагаме. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Колеги, предложението за решение по тази точка има следния вид: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 1. Приема общинската транспортна схема на Община Попово по маршрутни 

разписания, съгласно Приложения от № 1. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Попово да проведе процедура за възлагане на 

обществена поръчка съобразно маршрутните разписания по новата транспортна схема 

по реда на Закона за обществените поръчки. 

  

Приложение: Маршрутни разписания, Протокол от заседание на транспортна комисия към 

Община Попово.  

 

 

  Имате думата за въпроси. Това беше един наболял въпрос, който отдавна поставят 

всички граждани на общината. Имаше сериозен обществен отзвук при спирането и 

тръгването му, така че мисля, че в момента се опитваме да решим адекватно и тоя 

проблем с последваща обществена поръчка, след като утвърдим това предложение за 

решение естествено ще бъде възложена обществена поръчка за осъществяването му от 

желаещи. Да се надяваме, че ще има желаещи. Имате думата. Имаме ли въпроси. 

Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура 

  Ако мога нещо да допълня, че веднага след евентуалното приемане транспортната 

схема ще се проведе и заседание на комисията по безопасност на движението за да се 

вземе решение за обезопасяването с необходимите знаци, необходимото знаково 

стопанство по всички спирки в града и там където е извън града и по населените места със 

съответните знаци за намаляване на скорост, за спиране и така.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Благодаря на г-н Трифонов. Г-н Петров, имате думата. 

Драгомир Петров – общински съветник 

  Ами аз искам да благодаря, че в крайна сметка вече имаме транспортна схема и 

колкото по-бързо я приемем и влезе в действие ще бъде най-добре за всички, защото 

наистина много е наболял въпроса за цялата община и не мислим по никакъв начин да 

спираме това нещо. Дай боже да стане по-бързо. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Благодаря г-н Петров. Други. Г-н Димитров. 

Димитър Димитров- общински съветник 
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  Аз искам да ни внесат малко яснота, понеже така на парче ни даваха разписанието. 

Сега ни дадоха маршрутно разписание № 18 за Гагово – Паламарца, което е от понеделник 

до петък, а имаме едно № 8, което е за събота и неделя. Остават и двете, така да го 

разбирам? 

Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура 

  Да, разбира се.  

Димитър Димитров- общински съветник 

  Добре, и другото нещо, което виждам е, какво ще правим в събота и неделя с 

нашите съграждани за ЖП гарата. Тук е посочено изпълнение от понеделник до петък. 

Обхваща ЖП гара, ок, обаче в събота и неделя когато си идват много хора просто няма да 

могат да ползват ЖП гарата ли как да го разбирам? Обхващаме от понеделник до петък, 

но според мен най-големия интензитет е събота и неделя и това нещо ще ги затрудни 

нашите съграждани да се придвижат до гарата в събота и в неделя.  

Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура 

  Няма проблем г-н Димитров, втората част на транспортната схема, която е за гарата 

няма проблем да коригираме и да напишем, че се изпълнява през цялата седмица. Има 

резон в това нещо, признавам, че не сме го доогледали и ще го оправим, разбира се, ако 

Вие решите.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Всъщност да отпадне понеделник до петък и да пише изпълнява. Така все пак 

имаме направено предложение писмено и има предложение направено от г-н Димитров. 

Аз мисля, че трябва да го подложим на гласуване това. Да отпадне изписаното под втората 

таблица изпълнява се от понеделник до петък, да се запише „изпълнява се всеки ден“ . 

  Който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

  Предложението се приема единодушно. Благодаря Ви, г-н Димитров, бяхте 

акуратен и може би щяхме да допуснем грешка.  

  И така, колеги, ако нямаме други въпроси да подложа като цяло предложението за 

решение на гласуване. Който е съгласен с предложението като цяло с направената 

промяна под табличния вид, моля да гласува.  

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси,  Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

 1. Приема общинската транспортна схема на Община Попово по маршрутни 

разписания, съгласно Приложения от № 1. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Попово да проведе процедура за възлагане на 

обществена поръчка съобразно маршрутните разписания по новата транспортна схема 

по реда на Закона за обществените поръчки. 

  

Приложение: Маршрутни разписания, Протокол от заседание на транспортна комисия към 

Община Попово.  

 

Г-н Трифонов още нещо желаете да кажете. 

Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура 

  Много ми се ще и според мен би било добре, ако Общински съвет Попово е 

инициатор за промяна, нещо върху което работихме много, за промяна в методиката, за 

субсидиране на така наречените губещи линии. Г-н Кмета знае най-добре, ако това не го 

направим, ако не се възстанови методиката, остане ли тази сега действаща методика, 

който и да е превозвач ще имаме страшни проблеми. Проблемите в момента са в цялата 

страна. Не се ли преборим с това, проблемите са страшни. От някъде трябва да тръгне 

промяна. Ние имахме готовност. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

  Не, те са две. Ние говорим за субсидия от национално ниво Министерство на 

финансите и  Методика, която да ангажира Вас като общински съветници за субсидия от 

общинския бюджет. Но в момента изготвяме тази общинска методика, която все пак 

трябва да я съгласуваме и с Министерството на транспорта и с финансите. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Добре, благодаря. Мисля, че стана ясно. 

 

Преминаваме към работа по седемнадесета точка от Дневния ред.  

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

  

 Към този момент няма постъпили. Някой желае ли да каже нещо? Никой не желае. 

Може би аз трябва да направя едно съобщение, което трябва да прозвучи от тук.  

Има постъпило в Общински съвет Попово едно Възражение – подписка от 

граждани, които не са съгласни с нашето предходно решение за промяна на договора за 

събиране на отпадъци и промяна на терените във връзка с изграждането на инсталация за 

оползотворяване на тези отпадъци. В тази връзка мисля, че е правилно да направим, усеща 

се, че има едно обществено напрежение в града в тази връзка и мисля, че ние като ОбС 

дължим на гражданите едно разяснение, може малко се забавихме в тази посока. Затова 

тук му е мястото да помислим да направим наистина едно обществено обсъждане в тази 

връзка като извикаме експерти, разясним на хората каква точно е нашата идея да чуем 

пряко от тях техните притеснения и ако е възможно естествено да ги разсеем.  

Така, че моето предложение е да направим в най-къс срок едно такова обществено 

обсъждане. Искам да чуя Вашето мнение по въпроса и какво мислите по този въпрос.  

Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 

 Подкрепям предложението, доколкото внимателно прочетох възражението на 

подписката, основните притеснения обаче са от неясноти – какво ще представлява 

процеса, какви емисии ще се отделят, как тия работи ще влияят на здравето на хората така, 

че едно обсъждане само от ОбС или от представители на Общината не мисля, че ще 

разясни съмненията и въпросите. По-скоро смятам, че трябва да присъства представител 
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на инвеститора, която да каже какво точно предлага, както и ако намерим някои външни 

експерти, които да кажат, това което се предлага има ли проблеми за здравето на хората. 

Иначе подкрепям идеята, това нещо трябва да се разгласи. Обществените нагласи 

наистина са доста сериозни по темата, но при липсата на достатъчно информация е 

нормално това да се случи. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Друг желае ли да каже нещо? Г-н Петров, заповядайте. 

Драгомир Петров – общински съветник 

 Моя въпрос е такъв, пак е свързано с това, не е ли добре това обсъждане да бъде в 

голяма зала, повече хора да има. Да се даде по-голяма гласност, да могат повече хора да 

чуят. Те хората въобще не знаят, че ще има площадка тука, много хора ме питам, ами ние 

не караме ли в Търговище още. Значи може да си представите каква е осведомеността на 

хората. Хубаво е да се разсее, да се разбере и да си каже всеки мнението и компетентни, 

които ще им дадат компетентен отговор, не като нас, защото все пак ние не можем да 

дадем като това, което могат да дадат специалистите.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря г-н Петров. Ако всички се солидализирате с това да направим едно 

обществено обсъждане, да направим предложение, което да приемем в момента. Моето 

предложение е следното. Бяхме приели, че на 13-ти ще имаме извънредна сесия, която в 

момента поради факта, че приехме бюджета малко по-напред отпада, какво бихте казали 

да направим на 13-ти, пада се четвъртък, условно 13-ти, ако има някакъв проблем ще бъде 

допълнително разгласено. Все пак да се съобразят експертите с нашето решение, 

доколкото мисля че е правилно, защото все пак те ще изграждат нещо, което ние ще им 

възложим. Да се надяваме, че не са ангажирани все пак, не са длъжни да се съобразяват с 

нас, но да приемем условно една дата 13-ти /четвъртък/ от 17.30 часа в Дом на културата 

обществено обсъждане по темите на оползотворяване на отпадъците. Съгласни ли сме да 

направим такова нещо? Да го подложа на гласуване предложението, което направих. 

Моля, който е съгласен да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

 

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Предложението се приема !  
 

 

Благодаря Ви колеги, с това закривам петото заседание на ОбС Попово! 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

     

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………. 

 

                                                 / Георги Георгиев / 
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    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................. 

              / Николай Черкезов / 

    

 

 

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................... 

                  / Румен Кьосев / 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист -  ................................................ 

   Гл. специалист ОбС:            / Н. Здравкова / 


