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ПРОТОКОЛ    № 16 
 

 

 

Днес, 25.02.2021 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 

се проведе ШЕСТНАДЕСЕТОТО  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 – 26 общински съветници. Имаме кворум, можем да 

вземаме решения, откривам  шестнадесетото заседание на ОбС Попово. 

Колеги, добро утро на всички. Радвам се, че ви виждам в добро здраве. Позволете ми 

преди да преминем по същество да направим едно поздравление, нашия колега Андрей Петков 

вчера е имал рожден ден. На патерици да го поздравим, да го аплодираме, да му пожелаем 

много здраве и ползотворни дейности във всяко едно отношение. Бъди жив и здрав. 

На заседанието присъстват Кмета на общината Д-р Веселинов, зам. Кмет Милена 

Божанова, зам. Кмет Трифонов и представители на общинска администрация.  

Уведомление за отсъствие е постъпило от общинския съветник Сони Харизанов. 

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 13 точки. Няма 

допълнително постъпили точки за разглеждане. 

 

Предлагам на вашето внимание проекта за дневен ред на днешното заседание: 

 

1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2021 г. 

 

2.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на Община Попово 

 

3.Промяна в числеността и структурата на Общинска администрация – гр. 

Попово, дейности и мероприятия към нея. 

 

4.Приемане на годишен план за приватизация за 2021год. 

 

5.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на 

„МБАЛ-Попово” ЕООД. 

 



 

 

6.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно 

общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Търговище” АД. 

 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

8.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и 

гори в горските територии на Община Попово. 

 

9.Отдаване под наем  на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за 

специализирана фуражна база  на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово. 

 

10.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2021г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2021г. 

 

11.Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски 

територии – собственост на община Попово и 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 2021г. 

 

12. Избор на Заместник-председатели на Общински съвет 

 

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

   

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

 

Гласуваме : ЗА  

   ЗА                                     - 28 

   ПРОТИВ                         -   0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ      -   0 

 

 

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2021 г. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 

такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

 

 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Мисля че е нормално да дадем думата на зам. Кмет инж. Милена Божанова за 

няколко встъпителни слова. По принцип друг път сме правили презентация, но предвид 

обстановката, в която се намираме тази година малко ще изменим технологията. Давам 

думата на г-жа Божанова с няколко думи да ни запознае със същността и структурата на 

бюджета. Заповядайте, г-жо Божанова. 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 

 Благодаря, г-н председател. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

дойде време да приемем бюджета за тази година. Какви са основните характеристики, 

разбира се започвам на макро равнище какво се е променило. Увеличена е минималната 

работна заплата, от 1ви януари е 650 лв., увеличени са стандартите за делегираните от 

държавата дейности, като приоритетни са образованието и социалните дейности, 

съответно увеличение се наблюдава в учителските заплати. Във връзка с новия закон за 

социални услуги имаме нова делегирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, 

която би следвало да облекчи жителите на Попово и да е полезна на общината и да е 

полезна за тях. Приоритети и за тази година за общината са осигуряване на средства от 

общинския бюджет за финансово подпомагане на брачни и извън брачни двойки с 

репродуктивни проблеми, което вече е традиция и осигуряване на средства от общинския 

бюджет за предоставяне на еднократна помощ при раждане на дете. Какви цели сме си 

поставили? Знаете че и тази година продължава епидемичната обстановка, ситуацията е 

свързана с много неизвестни и несигурност. В тази връзка е и една от целите ни – 

осигуряване на бюджетна стабилност в условията на епидемична обстановка и затворени 

бизнеси, чрез провеждане на предвидима финансова политика в полза на местната 

общност. Втората цел е обновяване на техническата инфраструктура в общината, чрез 

балансирано управление на собствени и привлечени ресурси от европейската фондове и 

централния бюджет на Република България. По приходите на общината сме заложили 

сумата от 29 161 396 лева, от които взаимоотношенията с централния бюджет възлизат на 

20 942 792 лева. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 

18 922 782 лева, общата изравнителна субсидия е 1 764 300 лева, в които влизат и 438 700 

лева за зимно почистване и поддържане. За съжаление изравнителната субсидия не 

отразява увеличението на минималната работна заплата. Размера и е запазен както беше 

миналата година, но нищо ново, това го говоря всеки път при увеличение на минималната 

заплата. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 512 300 лева. Имаме 

както сте забелязали преходен остатък 1 800 000 лева, който е с целеви характер, 

предимно за делегираните от държавата дейности. Данъчните приходи възлизат на 

2 880 000 като с най – голяма тежест е данъка върху превозните средства, планирали сме 

го в размер 1 298 000 като представлява 45 процента от общия обем на данъчните 

приходи, следва данък недвижими имоти 937 000, данък при придобиване на имущество 

по дарение и възмезден начин планираните средства са 600 000 и с незначителен обем са 

туристическия данък и окончателния патентен данък. Туристическия е планиран в размер 

на 4500 лева и 40 000 патентен данък, където е включен и таксиметровия превоз. 

Неданъчните приходи сме ги планирали в размер на 3 372 834 лева, като тук най – висок 

относителен дял е от такса битови отпадъци, което е нормално. За преходния остатък ви 

казах. По разходите пак, като внимание съм си сложила пандемичната обстановка, като си 

залагаме текущо да правим преглед на динамичната нормативна база, като при 

управлението на общинските финанси съобразяваме всяка една промяна и ги управляваме 

съобразно нормативните изисквания. Продължаваме традицията да залагаме резерв за по 

голяма гъвкавост и оперативност при управление на бюджета. Правим си текуща оценка 

на сключените договори, като следим за спазването на сроковете и предвидените клаузи 

по тях. Стремим се разбира се да оптимизираме и намалим разходите в границите на 

разумното, обвързано съответно с не намаляване качеството на предоставените услуги. За 

делегираните от държавата дейности залагаме това, което ни е дадено със стандартите. 

Прилага се формулата, както знаете за сферата на образованието за училищата, да 



 

 

разпределяме по формула средствата между отделните училища. Всяка година си казваме, 

че ще дофинансираме делегираните от държавата дейности само при крайна 

необходимост и всяка година крайната необходимост е факт и винаги ги дофинансираме. 

Така ще продължи и през тази година. По разходната част – планираните средства във 

функция общо държавни служби възлиза на 3,5 милиона, функция отбрана и сигурност 

497 хиляди, с най – голям относителен дял, нищо ново е функция образование, като 

12 304 172 лева са планираните средства за делегираната от държавата дейност, а за 

местни дейности са планирани 502 652 лева. Планираме дофинансиране 119 254 лева. 

Функция здравеопазване, където са включени детски ясли и лекарски кабинети, 

планираните средства са близо 600 хил.лева, от тях 423 000 са за държавни дейности, 

176 000 за местни дейности. Функция социално подпомагане, осигуряване и грижи 

планираните средства с в размер на 3 446 740 лева. От почивно дело, култура и 

религиозни дейности 1,5 милиона, близо 1 000 000 от тях са за читалища, музеи и спорт за 

всички, които ги получаваме като субсидия от държавата. Разходите за местни дейности 

си ги планираме съобразно очакваните постъпленията от собствени приходи и обща 

изравнителна субсидия, като най – голям относителен дял имат разходите за предоставяне 

на услуги в сферата на БКС дейности, размера е 5 239 418 лева, следват разходите за 

икономически дейности и услуги, които разбира се са най – всеобхватни милион и 

половина, почивно дело и култура 562 хиляди. Капиталовите разходи планирани по 

видове дейности, за местни дейности 1 436 000 и 94 000 за делегираните от държавата 

дейности. Както ви е направило впечатление в материалите тази година използваме 

възможността част от капиталовата субсидия да бъде трансформирана за извършване на 

необходими, текущи, неотложни ремонти, като най – важните от тях са текущ ремонт на 

асфалтова настилка по ул. „Славянска“ 70 000 лева, текущ ремонт на асфалтова настилка 

по ул. „Стамо Костов“ 74 000, ул. „Балканска“ 46 000, текущ ремонт на покрив на 

Гимназия „Христо Ботев“ 30 000, текущ ремонт на покрив Читалище с. Козица 30 000 и 

30 000 за читалището в с. Глогинка. Накратко това е бюджета. Благодаря ви за 

вниманието. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря ви г-жо Божанова. Колеги, да чуем комисиите, след това ако имате въпроси ще 

имате възможност да ги зададете. 

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

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми г-н 

зам. Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги 

общински съветници, на своето заседание нашата комисия в непълен състав с четири 

гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря.Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н  Кмет и зам. Кметове, 

уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на общинска 

администрация, нашата комисия заседава на 22.01 от 12:30 часа в пълен състав. След като 

разгледахме внимателно бюджета, който ни е предоставен предварително за запознаване с 

приходната и разходната част и въпросите които поставихме към присъстващите членове 

от Финансовата дирекция на Община Попово и разясненията които получихме, с пет гласа 

ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 

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 

 Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, 

уважаеми г-н зам. Кмет и уважаеми служители на общинска администрация, колежки и 

колеги, нашата комисия заседава вчера в пълен състав и по тази важна точка становището 

и е с пет гласа ЗА 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 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Кмет на Община Попово, уважаеми 

зам. Кметове, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колежки и 

колеги нашата комисия в пълен състав на 23ти вторник, в пълен състав проведохме 

заседание. Разгледахме отправените от Председателския съвет въпроси по днешния 

дневен ред и конкретно по най – важния въпрос за нашата община, това е бюджета за 

2021г., с пет гласа ЗА, единодушно подкрепяме предложения бюджет. Благодаря ви.  

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 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет и зам. Кметове, 

уважаеми служители на местната администрация, уважаеми колеги, нашата комисия на 

редовно заседание по първа точка от дневния ред – Приемане на бюджета на Община 

Попово за 2021г.  с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, тъй като решението ви е раздадено предварително в писмен вид 

и тъй като е доста обемисто като текст, ако ми позволите да не го чета като цяло, ще 

зачета само основанията и след това ще коментираме, ако имате въпроси. Възможно ли е 

да стане това? Съгласни ли сте? Добре. В такъв случай зачитам основанията за проекта за 

решение: 

 

На основание 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 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение 

на ЗДБРБ за 2021 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 2021 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 29 161 396  лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 18 922 782 лв., в 

т.ч.: 

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

17 227 492 лв.; 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в делегираните от държавата дейности 

в размер на 151 000 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 48 438 лв., 

съгласно Приложение № 3; 

1.1.1.4. Възстановени трансфери за Централния бюджет –  - 84 612 лв. 



 

 

1.1.1.5. Финансиране –  - 221 831 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.6. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 802 295 лв., съгласно 

Приложение № 14. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 238 614, съгласно Приложение 

№1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 880 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 372 834 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 203 000 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                   

438 700 лв. 

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

1 361 300 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – 176 261 лв. 

1.1.2.6. Възстановени временни безлихвени заеми в размер на – 162 000 лв. 

1.1.2.7. Финансиране – -225 761 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.8. Преходен остатък от 2020 година в размер на 308 980 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 29 161 396 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 18 922 782 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 424 328 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                     

126 204 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 10 112 410 лв., в т.ч. резерв за непредвидени    

и/или неотложни разходи в размер на 314 846 лв. 

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

в размер на 1 663 683 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 585 662 лв., съгласно Приложение № 

4, като: 

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

1 152 720 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Дава съгласие, Кметът на общината, по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., да 

направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева 

субсидия за капиталови разходи в размер на 359 580 лв. в трансфер за финансиране на 

разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради, 

публична общинска собственост, 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. Утвърждава справка за показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение 

№6. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 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 01.01.2021 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 – 8 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 8 000 лв. и за 

Общински музей Попово – 120; 

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

цели) – 130 800 лв., в т.ч. еднократна финансова помощ за новородено или осиновено 

дете/деца на територията на община Попово – 100 000 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 – 800 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 79 332 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 36 339 лв. 

 4.5. Субсидии за:  

  4.5.1. читалища – 693 916 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 – 42 000 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. 

 4.6. Определя възстановеният трансфер от РИОСВ от месечни отчисления по чл. 60, ал. 

2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. 

до 31 декември 2020 г. да се ползва за обезпечаване на разходната част на план-сметката за 

2021 г. година за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

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 – 140 903 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 2 075 000 лв., в т.ч.: 



 

 

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

Кохезионния и структурните фондове в размер на  1 470 000 лв.,  съгласно Приложение № 

11; 

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

Разплащателна агенция в размер на 528 000 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 77 000 лв. съгласно Приложение 

№ 13; 

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

разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2021-2023 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 2021 година в размер на                    

2 000 000 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2021 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 година в размер на 

3 155 566 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2021 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

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

натрупани през 2021 година, като наличните към края на годината задължения за разходи 

не могат да надвишават 3 456 934 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 2021 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишава 11 523 113 лв. /50% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени 

от бюджета за 2021 г. в размер на 697 520 лв., съгласно Приложение № 22. 

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

през 2021 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 2021 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 10.03.2021 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от ОбС бюджет. 

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

Приложение № 24. 

 

 

Имате думата колеги, да зададете конкретни въпроси на които да се опитат да отговорят 

от администрацията, така че заповядайте. Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове, уважаеми 

колеги, нашата група разгледа проекто - бюджета, който ни е предложен за 2021г. Това, 

което г-жа Божанова сподели току що, ние го констатирахме и виждаме, че може би ще 

бъде прецедент опозицията да подкрепи, за първи път може би от 30 години, бюджета на 

общината. Но ние смятаме, че това е изключително социален бюджет в момента, това го 

налага най – вероятно и пандемията. И не само пандемията, виждаме едно увеличение от 

над 3 000 000 лева, което касае, както каза г-жа Божанова сферата на образованието, на 

социалните услуги, където виждаме и разкриването на нови работни места в социалните 

услуги, надграждане в патронажната грижа, топъл обяд, това са все неща които са крайно 

необходими, особено в тази обстановка, в която се намираме. И за това ние взехме нашето 

решение групата на ПП ГЕРБ  да подкрепиме бюджета на Община Попово за 2021г. 

Благодаря. А между другото това е и бюджет, който Д-р Веселинов му е и юбилеен, 

защото 30тия си бюджет ще изпълнява. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря г-н Димитров, това беше знаково. Колеги имате думата, добре започва 

обсъждането на бюджета. Заповядайте, имате ли въпроси? 



 

 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Разбрахме, че са и заложени пари, които г-н Кмета обеща на едно от по предните 

ни заседания на наши въпроси за проект за инфраструктурата за кв. „Младост“, 

предполагам че, понеже в комисия казаха, че имате намерения и са отделени пари за този 

проект, което също е добре, защото там интереса е огромен и ако това успееме да го 

направиме в следващите години ще бъде много добре. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря г-н Димитров. Колеги, други изказвания, констатации, одобрения или не 

одобрения? Няма. Добре, приемаме, че това което е обсъдено във всички комисии и това, 

което г-жа Божанова каза е достатъчно към този момент, за това преминаваме към 

гласуване по т. 1 Бюджета на Община Попово за 2021 год. Гласуваме 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 Игнатова  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 Добрев Димитров   ЗА 

22. Румен Стойчев Русев   ЗА 

23. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

24. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   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 №  149 
 

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 2021 година, ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2021 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 2021 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 29 161 396  лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 18 922 782 лв., в 

т.ч.: 

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

17 227 492 лв.; 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи в делегираните от държавата дейности 

в размер на 151 000 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 48 438 лв., 

съгласно Приложение № 3; 

1.1.1.4. Възстановени трансфери за Централния бюджет –  - 84 612 лв. 

1.1.1.5. Финансиране –  - 221 831 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.6. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 802 295 лв., съгласно 

Приложение № 14. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 10 238 614, съгласно Приложение 

№1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 880 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 372 834 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 203 000 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                   

438 700 лв. 

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

1 361 300 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери между бюджети в размер на: – 176 261 лв. 

1.1.2.6. Възстановени временни безлихвени заеми в размер на – 162 000 лв. 

1.1.2.7. Финансиране – -225 761 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.8. Преходен остатък от 2020 година в размер на 308 980 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 29 161 396 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 18 922 782 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 424 328 лв. 



 

 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                     

126 204 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 10 112 410 лв., в т.ч. резерв за непредвидени    

и/или неотложни разходи в размер на 314 846 лв. 

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

в размер на 1 663 683 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 1 585 662 лв., съгласно Приложение № 

4, като: 

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

1 152 720 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Дава съгласие, Кметът на общината, по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., да 

направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева 

субсидия за капиталови разходи в размер на 359 580 лв. в трансфер за финансиране на 

разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради, 

публична общинска собственост, 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. Утвърждава справка за показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение 

№6. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 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 01.01.2021 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 – 8 120 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 8 000 лв. и за 

Общински музей Попово – 120; 

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

цели) – 130 800 лв., в т.ч. еднократна финансова помощ за новородено или осиновено 

дете/деца на територията на община Попово – 100 000 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 – 800 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 79 332 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 36 339 лв. 

 4.5. Субсидии за:  

  4.5.1. читалища – 693 916 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 – 42 000 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. 

 4.6. Определя възстановеният трансфер от РИОСВ от месечни отчисления по чл. 60, ал. 

2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. 

до 31 декември 2020 г. да се ползва за обезпечаване на разходната част на план-сметката за 

2021 г. година за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

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 – 140 903 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 2 075 000 лв., в т.ч.: 

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

Кохезионния и структурните фондове в размер на  1 470 000 лв.,  съгласно Приложение № 

11; 

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

Разплащателна агенция в размер на 528 000 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 77 000 лв. съгласно Приложение 

№ 13; 

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

разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2021-2023 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 2021 година в размер на                  

2 000 000 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2021 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 година в размер на 

3 155 566 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2021 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

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

натрупани през 2021 година, като наличните към края на годината задължения за разходи 



 

 

не могат да надвишават 3 456 934 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 2021 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишава 11 523 113 лв. /50% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

14. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени 

от бюджета за 2021 г. в размер на 697 520 лв., съгласно Приложение № 22. 

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

през 2021 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 2021 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 10.03.2021 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от ОбС бюджет. 

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

Приложение № 24. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Да пожелаем на администрацията и на всички нас да се изпълнят прогнозите за 

приходите най – вече, а пък и да ги преизпълним, ако може, за да може съответно да си 

направим и всички разходи, които сме заложили. Г-жо Божанова, заповядайте. 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 

 Аз искам да ви благодаря за подкрепата, надявам се заедно да успеем да изпълним 

бюджета и вземайки повод от думите на г-н председателя приходите да се преизпълнят –

Дано, но предвид и състоянието на техническата инфраструктура и предвид, вие виждате, 

че на всяко заседание на Министерски съвет с постановления се предоставят 

допълнително средства точно за капиталови разходи, за инфраструктура, за улична мрежа. 

На любимата ни съседна Община Разград вчера дадоха. Ние се надяваме, следя с огромен 

интерес всяка сряда заседанието на Министерски Съвет, подали сме и ние писма, но за 

съжаление до този момент нямаме разпределени средства с постановление за 

инфраструктура. В тази връзка обмисляме възможността да ползваме още веднъж банков 

кредит, тук разчитам в момента, обмисляме варианта от къде, как, зависи и как ще се 

развие ситуацията с епидемията Ковид 19 и се надявам и за подкрепа от ваша страна и за 

тези наши намерения, като заедно с вас определим приоритетите за подобряване на 

инфраструктурата и не само в града, но и по населените места, където наистина много 

изоставаме. Благодаря ви още веднъж. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да си пожелаем още веднъж да изпълним бюджета, да го преизпълним. Пък и може би 

тази година някой ще се сети за нас от излишъкът да ни отпуснат някакви средства. Знаеш ли? 

Може някой да се обърка. 

 

 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2. Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на Община Попово.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 

такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

 

 



 

 

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря г-н председател, нашата комисия също с пет гласа ЗА т.е. единодушно 

подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 

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 

 Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата комисия е с пет гласа ЗА 

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 

Благодаря. Уважаеми колежки и колеги нашата комисия с пет гласа ЗА, предлага да 

подкрепите предложението за решение – Бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024. 

Благодаря ви.  

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 

Благодаря г-н председател, , нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за 

решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово  

 Двоумя се дали и това да го прочета или не, тъй като е доста обемисто. Има ли 

смисъл? Раздадено ви е предварително в дневен ред. Отново ще чета само основанията. 

 

 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №64/22.01.2021 г. за Бюджетната процедура за 

2022 г. на Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и 

Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози 

на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 

Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите.  

2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

раходи за периода 2022-2024 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към 

Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози 

на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и 

разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на Община Попово съгласно 

Приложение №6г към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 



 

 

4. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния 

и структурните фондове за периода 2022-2024 г., съгласно Приложение 1а,  прогноза за 

сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно 

Приложение 1б и прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Други средства 

от ЕС, съгласно Приложение 1в. 

5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за 

периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, 

съгласно Приложение №10а към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство 

на финансите. 

6. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за 

финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022-2024 г. на "МБАЛ-Попово" 

ЕООД съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство 

на финансите. 

7. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 

договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022-2024 г. на 

"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за 

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на 

Министерство на финансите. 

8. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на 

заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по 

нови договори за заеми за периода 2022-2024 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно 

Приложение №6в към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

9. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за 

периода 2022-2024 г. 

 

 

Чухме становищата на комисиите. Всички единодушно одобряват. Ако имате 

въпроси заповядайте. Имаме ли въпроси по тази точка втора? Няма. Преминаваме към 

гласуване, гласуването по тази точка е ЯВНО. 

 

 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 150 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №64/22.01.2021 г. за Бюджетната процедура за 2022 г. на 

Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и Указания 



 

 

БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 

периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно 

Приложение №8 Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и 

на разходите за местни дейности към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство 

на финансите.  

2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

раходи за периода 2022-2024 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към 

Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози 

на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и 

разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на Община Попово съгласно 

Приложение №6г към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

4. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния 

и структурните фондове за периода 2022-2024 г., съгласно Приложение 1а,  прогноза за 

сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно 

Приложение 1б и прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Други средства 

от ЕС, съгласно Приложение 1в. 

5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за 

периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, 

съгласно Приложение №10а към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство 

на финансите. 

6. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за 

финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022-2024 г. на "МБАЛ-Попово" 

ЕООД съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и 

представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство 

на финансите. 

7. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 

договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022-2024 г. на 

"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за 

подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на 

Министерство на финансите. 

8. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на 

заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по 

нови договори за заеми за периода 2022-2024 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно 

Приложение №6в към Указания БЮ №1/10.02.2021 г. за подготовката и представянето на 

бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 г. на Министерство на финансите. 

9. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за 

периода 2022-2024 г. 

 

 

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  

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

дейности и мероприятия към нея. 



 

 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Преди да зачета проекта за решение тук представител на общинска администрация 

иска да направи някакво разяснение по отношение на приложенията по докладната. Г-н 

Стефанов? Тук ли е? Мисля, че една от структурите беше объркана – екология и? 

Наименованието, да. Екология и … 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 

 Дирекция“Териториално-селищно устройство и архитектура“. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 В самото приложение е сбъркано наименованието. 

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 

Благодаря, с пет гласа ЗА предлагаме на вашето внимание с пет гласа ЗА да 

подкрепите предложението за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, предложението за решение по тази точка има следния вид: 

 

 

 

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

финанси, във връзка с оптимизиране работата на Общинска администрация, дейности и 

мероприятия към нея, Общинският съвет 

 

 

РЕШИ 

 
1.Одобрява, считано от 01.03.2021г., промяна в структурата и числеността на 

Общинска администрация – гр. Попово, съгласно Приложение № 1; 

2.Одобрява, считано от 01.03.2021г., промяна в структурата и числеността на звена, 

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

Приложение № 2; 

 

Приложения:  

Приложение 1: Структура на Общинска администрация - гр. Попово; 

Приложение 2: Звена, дейности и мероприятия към Общинска администрация - гр. 

Попово; 

 
Д-р Веселинов желаете ли да кажете нещо по тази точка? Г-жо Божанова заповядайте. 

 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 

 Благодаря г-н председател. В правомощията на Кмета на общината е да предложи 

структура, която да бъде одобрена от вас, като общински съветници. Виждането на 

ръководството на общината е това, което предлагаме. За да ви спестя питането, да кажа. 

Когато ви представях бюджета не случайно казах, че са увеличени средствата за 

делегираните от държавата дейности, в това число и за общинска администрация. В тази 

връзка преценихме, че е по – добре част от структурите, които по закон са ни заложени 

като задължителни, каквито са Звеното за „Обслужване на общинския Съвет“ и Звеното за 



 

 

„Обществени поръчки“ да влязат в числеността на общинската администрация, където 

има осигурени средства. Като по този начин се надяваме да можем да предложим на 

нашите служители първо едно по – добро възнаграждение, а не на ниво минимална 

заплата от една страна, от друга страна да намалим трудовите разходи в местните 

дейности с цел пренасочване за други полезни дейности на общината. Благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря г-жо Божанова. 

Така, колеги имате ли въпроси? Г-н Димитров заповядайте.  

Димитър Димитров – общински съветник 

 Понеже това умишлено не го казах в първа точка, г-жа Божанова спестява да каже, 

че това увеличение на фонд работна заплата от 30 процента не се е случвало не знам от 

колко години. От както вие сте зам. Кмет най – вероятно. И това сега в момента ви дава 

възможност да редуцирате бройки, да вкарате бройки в държавно делегираните дейности 

и не спестявайте това, че все пак правителството на ПП ГЕРБ го направи това нещо. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Все пак си изкарахте политически дивиденти от случая. Добре. Колеги някакви 

други въпроси имаме ли? Г-н Черкезов? 

Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 

 Аз се извинявам, чисто технически въпрос. Доколкото мога да смятам общата 

численост е 112, ако не е от съществено значение да я оправим. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това в приложението ли го смятахте? 

Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 

 Да. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да вадим ли елките да смятаме? Възможно ли е да има техническа грешка тук? В 

новата численост ли гледате г-н Черкезов? 

Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 

 Да и мога да се обоснова. В обща администрация един път имаме плюс едно и един 

път имаме  минус едно място и в двете структури плюс пет и плюс четири тоест девет 

места по – вече. Специализирана администрация две места по – вече, останалите 

структури се запазват, трябва да са 11 в повече или 112. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Айде ако има финансисти да вадят елката и да смятат да видим какво показва 111 

или сто и дванадесет. Сто и дванадесет да го поправим долу в приложението, за да  

гласуваме коректно. Искам да сме сигурни, обаче че е сто и дванадесет точно. Сигурно ли 

е? Да го поправяме ли в приложението? Г-н Маринов? Айде сметнете го внимателно, за да 

знаем какво да гласуваме наистина, защото е възможно и да има техническа грешка. Да го 

гласуваме в правилния вид. Добре, променяме тук в крайния сбор сто и тринадесет и нищо 

друго не променяме, цифрата от долу на нова численост е сто и тринадесет, така ли? 

Добре, хайде да го направим така: ще го гласуваме във вида в който е, с корекцията 

допълнително добре изчислена. Съгласни ли сте така? Нека не го смятаме така на коляно. 

Ще го приемем без да уточняваме тази бройка. Г-н Стефанов, тук имаме въпрос по – 

скоро с технически параметри. Сборът според нас в структурата на нова численост не 

прави 111, а прави един казва 112, друг казва 113 и не сме много сигурни кое е вярно. 

Александър Стефанов – общинска администрация 

 Първо искам 

 да се извиня за допуснатата техническа грешка, при сборуването общия брой трябва да 

бъде 111. Нося разпечатка на окончателната редакция. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 111 трябва да бъде. Някъде в такъв случай има тук нагоре нещо. 

 



 

 

 

Александър Стефанов – общинска администрация 

 Да. Когато сме извели архитекта извън дирекцията и след това при сборуването сме 

допуснали техническата грешка. 111 окончателно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Разбрахме. Благодаря. Значи все пак крайната цифра е вярна. Може би 

някъде вътре в цифрите по редовете е грешката, но общия сбор е 111, така че колеги в 

този вид на докладната подлагам на гласуване. Гласуването е явно.  Който е съгласен да 

одобрим промяната и числеността в структурата на общинска администрация Попово и 

дейностите и мероприятията към нея, във варианта в който ни е предложена, Моля да 

гласува. 

 

  ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

  

ЗА         -          28 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 151 

 
 

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

Закон за публичните финанси, във връзка с оптимизиране работата на Общинска 

администрация, дейности и мероприятия към нея, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 1.Одобрява, считано от 01.03.2021г., промяна в структурата и числеността 

на Общинска администрация – гр. Попово, съгласно Приложение № 1; 

2.Одобрява, считано от 01.03.2021г., промяна в структурата и числеността на звена, 

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

Приложение № 2; 

 

Приложения:  

Приложение 1: Структура на Общинска администрация - гр. Попово; 

Приложение 2: Звена, дейности и мероприятия към Общинска администрация - гр. 

Попово; 

 

 
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 

4. Приемане на годишен план за приватизация за 2021год. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“,  ПК „Комисия по Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 



 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря г-н Георгиев, нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме 

проекта 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 

Благодаря. С пет гласа ЗА предлагаме на вниманието да подкрепите предложения 

план за приватизация.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Предложението за решение по тази точка 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 2021 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.  

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 2021 г. 

 

Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай гласуваме. 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 Игнатова  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 Добрев Димитров   ЗА 

22. Румен Стойчев Русев   ЗА 

23. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 



 

 

24. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   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 № 152 
 

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 2021 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.  

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 2021 г.  

 

 Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ-

Попово” ЕООД. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

„Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК „Комисия по 

Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря ви.  

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 

 Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата комисия е с пет гласа ЗА 

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 

Благодаря, с пет гласа ЗА предлагаме на вашето вниманието, общинските 

съветници да подкрепите предложението за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 26 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 65 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и 

чл. 16, т. 21 от Наредбата за условията и реда  за упражняване правата на собственост на 

Община Попово в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на 

Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 1. Избира регистриран одитор Марияна Николова, диплома № 0822 за 

извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г. на 

„МБАЛ-Попово“ ЕООД. 

 

Въпроси? Не виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване, гласуването 

е ЯВНО. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува, гласуваме 

ЗА: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

  

ЗА         -          28 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

РЕШЕНИЕ № 153 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 26 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 65 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и 

чл. 16, т. 21 от Наредбата за условията и реда  за упражняване правата на собственост на 

Община Попово в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на 

Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 1. Избира регистриран одитор Марияна Николова, диплома № 0822 за 

извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г. на 

„МБАЛ-Попово“ ЕООД. 

 

 



 

 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 

6.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно 

общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Търговище” АД. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря ви 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Преди да ви зачета проекта за решение, обаче трябва да дам думата на изготвителя 

на докладната – Пламен Русев да направи едно уточнение, относно основанията. 

Пламен Русев – общинска администрация 

 Записаното правно основание в докладната записка е чл. 21 ал. 1 т. 23, по този 

начин е внасяна и преди и е била поправяна и преди в общински съвет и според мен също 

адекватната точка е чл. 21 ал. 1 т. 9, което означава, че трябва да се проведе поименно 

гласуване. Тази точка се отнася до избор на представители на Община Попово в органи на 

дружества с общинско участие. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Да. Всъщност заменяме в основанията чл. 21 ал. 1 т. 23, със чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, 

което ни вкарва автоматично в поименно гласуване. Има основание, защото тук има 

разпределяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите и т.н. става дума за 

средства, които трябва да бъдат гласувани, така че опълномощаването и аз съм съгласен, 

че трябва да бъде по надлежно. Имате ли въпроси, колеги? Основанията ги зачетохме. Да 

зачета ли цялото решение? Няма смисъл. Опълномощаваме г-жа Милена Божанова, която 

до сега е била представител да присъства на това извънредно общо събрание на МБАЛ 

Търговище АД. Въпроси казахме, че няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. 

Гласуването е поименно. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226 от ТЗ, 

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 

**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 

заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на 

извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.03.2021 г. от 

10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на 

Изпълнителния директор и гласува с всички притежавани от Община Попово акции по 

точките от дневния ред: 

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на 

годишния финансов отчет на дружеството-проект Решение: Общото 

събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за 

заверка на годишния финансов отчет на дружеството; 

2. Определяне възнаграждения на членовете на Съвета на директорите– проект 

на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на 

членовете на Съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 и т.8 от 

Забележките към Приложение 2- „Показатели и критерии за определяне на 

балната оценка в публичните предприятия” към чл.56, ал.2 от Правилника за 



 

 

прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне 

стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал. 3 и ал. 4 от 

ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 

2 от ППЗПП. 

3. Промяна в капитала на дружеството-проект Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

4. Промяна в Устава на дружеството-проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. 

 

 

 

 

           

  

 

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 Игнатова  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 Добрев Димитров   ЗА 

22. Румен Стойчев Русев   ЗА 

23. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

24. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   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 №  154 

  
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226 от ТЗ, 

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 

**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 

заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на 

извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.03.2021 г. от 

10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на 

Изпълнителния директор и гласува с всички притежавани от Община Попово акции по 

точките от дневния ред: 

1. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на 

годишния финансов отчет на дружеството-проект Решение: Общото 

събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за 

заверка на годишния финансов отчет на дружеството; 

2. Определяне възнаграждения на членовете на Съвета на директорите– проект 

на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на 

членовете на Съвета на директорите, по реда на чл.56, ал.13 и т.8 от 

Забележките към Приложение 2- „Показатели и критерии за определяне на 

балната оценка в публичните предприятия” към чл.56, ал.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне 

стойността на една бална единица по смисъла на чл.56, ал. 3 и ал. 4 от 

ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 

2 от ППЗПП. 

3. Промяна в капитала на дружеството-проект Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

4. Промяна в Устава на дружеството-проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството. 

                              
 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

„Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК „Комисия по 

Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

социална политика“ г-н Румен Русев: 

 

 



 

 

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря 

ви. 

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 

 Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата с пет гласа ЗА 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 

Благодаря. Уважаеми колежки и колеги с пет гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 

предложението за решение, тъй като то води до финансово облекчаване на семействата с 

по-вече деца в Община Попово. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

            Решението има следния вид: 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2 от 

Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 

01.01.2022 г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 

15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва: 

 

§ 1.  Чл. 23б, ал.2  придобива следния вид: 

 

 (2) Право на пълно подпомагане по предходната алинея имат родителите или 

настойниците: 

1. за деца, чиито родител/родители са със 50% и над 50% трайно намалена 

работоспособност, установена от компетентен орган;  

2. за деца с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в Списък 

на МЗ или представяне на медицинска експертиза от ТЕЛК или НЕЛК. 

3. за деца – сираци. 

4. за деца с един родител. 

5. за деца, чиито родители или настойници са редовни студенти. 

6. за деца от семейство с две деца, приети в една или в различни детски градини на 

територията на общината, включително близнаци. 

7. за деца от многодетни семейства (семейства с три и повече деца в семейството, вкл. 

близнаци). 

§ 2. Чл. 23б, ал. 3 придобива следния вид 

 (3) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 50% от дължимата такса по чл.23, 

ал.2 имат родители/настойници на две деца, ако едно от децата посещава детската градина 

на задължителна подготовка, а другото е ученик. 

 

§ 3. Чл. 23б, ал.4  придобива следния вид: 

(4) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 20% имат родители/настойници: 



 

 

1. с едно дете в семейството, което посещава детската градина в задължителна 

предучилищна подготовка. 

2. семейство с деца, при което едно от тях е на задължителна предучилищна 

подготовка. 

3. на деца в задължителното предучилищно образование, които не попадат в нито една 

от предвидените в ал.2 и ал.3 групи. 

 

 

Заключителна разпоредба 

§ 4. Измененията влизат в сила от 1.03.2021г. 

 

 

Въпроси? Няма, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е 

ПОИМЕННО, 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 Игнатова  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 Добрев Димитров   ЗА 

22. Румен Стойчев Русев   ЗА 

23. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

24. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   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 № 155 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2 от 

Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 

01.01.2022 г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 

15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва: 

 

§ 1.  Чл. 23б, ал.2  придобива следния вид: 

 

 (2) Право на пълно подпомагане по предходната алинея имат родителите или 

настойниците: 

1. за деца, чиито родител/родители са със 50% и над 50% трайно намалена 

работоспособност, установена от компетентен орган;  

2. за деца с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в Списък 

на МЗ или представяне на медицинска експертиза от ТЕЛК или НЕЛК. 

3. за деца – сираци. 

4. за деца с един родител. 

5. за деца, чиито родители или настойници са редовни студенти. 

6. за деца от семейство с две деца, приети в една или в различни детски градини на 

територията на общината, включително близнаци. 

7. за деца от многодетни семейства (семейства с три и повече деца в семейството, вкл. 

близнаци). 

§ 2. Чл. 23б, ал. 3 придобива следния вид 

 (3) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 50% от дължимата такса по чл.23, 

ал.2 имат родители/настойници на две деца, ако едно от децата посещава детската градина 

на задължителна подготовка, а другото е ученик. 

 

§ 3. Чл. 23б, ал.4  придобива следния вид: 

(4) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 20% имат родители/настойници: 

1. с едно дете в семейството, което посещава детската градина в задължителна 

предучилищна подготовка. 

2. семейство с деца, при което едно от тях е на задължителна предучилищна 

подготовка. 

3. на деца в задължителното предучилищно образование, които не попадат в нито една 

от предвидените в ал.2 и ал.3 групи. 

 

 

 



 

 

Заключителна разпоредба 

§ 4. Измененията влизат в сила от 1.03.2021г. 

 

 

 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.  

8. Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и 

гори в горските територии на Община Попово. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря.Уважаеми г-н председател, ако позволите предлагам, понеже и девета 

точка се отнася за същото, само че определяне на нейната цена, да кажа становищата на 

нашата комисия по двете точки едновременно. Становището ни е, че  с пет гласа ЗА 

подкрепяме проектите за решение по т. 8ма и т.9та от дневния ред на днешното заедание 

на ОбС Попово. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-жо Колева, по 8ма и 9та точка вашето становище е  пет гласа ЗА. Тъй като 

няма други становища, само втора комисия е определана по т.8 зачитам проекта за 

решение. 

Проекта за решение има следния вид: 

 

 

На основание чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и 

опазване на дивеча и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 1. Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на 

комисията по ловно стопанство към ТП „Черни Лом” гр. Попово, в общински горски 

територии в землището на с. Еленово, община Попово както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         номер на имота 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 112005,112003 

2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 110003,110009 

3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  109007 

4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 110001 

5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 110001 

6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 110011 

7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 110011 

8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 110003 

9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 110008 

10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 

                                              маковското              184                   7                    чакала 



 

 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 3бр.-чакала 

 

 

Въпроси? Има ли? Не виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване. 

Гласуването е ПОИМЕННО 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 Игнатова  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  ОТСЪСТВА 

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 Добрев Димитров   ЗА 

22. Румен Стойчев Русев   ЗА 

23. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

24. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ № 156 
 

На основание чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и 

опазване на дивеча и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 1. Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на 

комисията по ловно стопанство към ТП „Черни Лом” гр. Попово, в общински горски 

територии в землището на с. Еленово, община Попово както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         номер на имота 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 112005,112003 

2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 110003,110009 

3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  109007 

4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 110001 

5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 110001 

6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 110011 

7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 110011 

8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 110003 

9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 110008 

10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 

                                              маковското              184                   7                    чакала 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 3бр.-чакала 

 

 

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 

9. Отдаване под наем  на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за 

специализирана фуражна база  на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Тук чухме становището на втора комисия. 

 

На основание чл. 52, ал. 3, т. 3 от НРПУРОИ, чл. 43, ал. 3, т. 2 от ЗГ, чл. 49, ал. 3 

от ППЗЛОД и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Отдава под наем  земи от общински горски територии в землище на с.Еленово в 

размер на 467дка. за срок от единадесет месеца  на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово 

както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         номер на имота 



 

 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 112005,112003 

2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 110003,110009 

3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  109007 

4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 110001 

5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 110001 

6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 110011 

7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 110011 

8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 110003 

9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 110008 

10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 

                                              маковското              184                   7                    чакала 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 3бр.-чакала 

 

 

2. Определя цена на наема от 25 /двадесет и пет /лв./ дка. без ДДС годишно за земя 

/дивечови ниви/;  

3. Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение /чакало/ - 3бр. 

в земите по т. 1;  

4. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от общински 

горски територии с ТП  ДЛС „Черни Лом” гр.Попово за срок от 11 /единадесет/ 

месеца. 

 

Имате думата. Заповядайте. Въпроси? Имаме ли? Не. 

 

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 Игнатова  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 Добрев Димитров   ЗА 

22. Румен Стойчев Русев   ЗА 

23. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

24. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 



 

 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   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 № 157 
 

На основание чл. 52, ал. 3, т. 3 от НРПУРОИ, чл. 43, ал. 3, т. 2 от ЗГ, чл. 49, ал. 3 

от ППЗЛОД и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Отдава под наем  земи от общински горски територии в землище на с.Еленово в 

размер на 467дка. за срок от единадесет месеца  на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово 

както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         номер на имота 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 112005,112003 

2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 110003,110009 

3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  109007 

4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 110001 

5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 110001 

6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 110011 

7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 110011 

8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 110003 

9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 110008 

10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 

                                              маковското              184                   7                    чакала 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 3бр.-чакала 

 

 



 

 

2. Определя цена на наема от 25 /двадесет и пет /лв./ дка. без ДДС годишно за земя 

/дивечови ниви/;  

3. Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение /чакало/ - 3бр. 

в земите по т. 1;  

4. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от общински 

горски територии с ТП  ДЛС „Черни Лом” гр.Попово за срок от 11 /единадесет/ 

месеца. 

 

 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред 

10. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2021г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2021г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря г-н Георгиев, нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме 

проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 

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 и 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  Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 

общинските горски територии на Община Попово през 2021г. в размер на 4081 м3 

лежаща маса дървесина  

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

горски територии през 2021г. 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 

2. Опис на комплектованите насаждения 

  

 

 

 



 

 

 

 

Въпроси? Няма. Гласуването е Явно. Който е съгласен с така направеното предложение за 

решение, моля да гласува, гласуваме ЗА: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 158 
 

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 и 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  Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 

общинските горски територии на Община Попово през 2021г. в размер на 4081 м3 

лежаща маса дървесина  

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

горски територии през 2021г. 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 

2. Опис на комплектованите насаждения 

  

 

 

 

 

Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред 

11. Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски 

територии – собственост на община Попово и 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 2021г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 



 

 

Становища: ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК 

„Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“  

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 

 Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги, нашата комисия е с пет гласа ЗА 

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 

Благодаря, с пет гласа ЗА предлагаме на вашето вниманието, общинските 

съветници да подкрепите предложението за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение по тази точка 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 и на основание чл. 71, ал.5, т.3 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. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 

собственост на община Попово, съгласно приложение 1 – неразделна част от настоящото 

решение.. 

 

2. Определя обем на дървесина за календарната 2021г., 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: дърва за огрев: 500 пр.м3 

Категория: вършина: 1700 пр.м3 

 

3. Определя обем на дървесина за календарната 2021г., 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 5000 пр.м3 

 

4. Определя обем на дървесина за календарната 2021г., добита от горски територии 

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

и еднолични търговци в размер на 5000 пр.м3 

 

 

Приложение: 

1. Проект за Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 

собственост на община Попово 

2. Писма с вх. № 30-159-9/08.02.21 № 30-159-8/08.02.21; 30-159-7/08.02.21 и 30-159-

6/08.02.21 



 

 

 

Въпроси? Имаме ли? Не. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 159 
 

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 и на основание чл. 71, ал.5, т.3 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. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 

собственост на община Попово, съгласно приложение 1 – неразделна част от настоящото 

решение.. 

 

2. Определя обем на дървесина за календарната 2021г., 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: дърва за огрев: 500 пр.м3 

Категория: вършина: 1700 пр.м3 

 

3. Определя обем на дървесина за календарната 2021г., 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 5000 пр.м3 

 

4. Определя обем на дървесина за календарната 2021г., добита от горски територии 

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

и еднолични търговци в размер на 5000 пр.м3 

 

 

Приложение: 

1. Проект за Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 

собственост на община Попово 

2. Писма с вх. № 30-159-9/08.02.21 № 30-159-8/08.02.21; 30-159-7/08.02.21 и 30-159-

6/08.02.21 

 



 

 

  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Г-н Димитров? 

Румен Димитров – общински съветник 

Ще помоля за почивка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре, преди преминаването към дванадесета точка 15мин. Почивка. Колеги, само 

ще помоля да спазваме условията за пространствена дистанция. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Има ли още отсъстващи? Още малко изчакваме. Така. Колеги, всички са налице и 

преминаваме към работа. 

 

Преминаваме към работа по дванадесета  точка  от дневния ред – 

12. Избор на Заместник-председатели на Общински съвет 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС –Попово 

Тук становища на комисиите няма. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Това е направено във връзка с попълване на мястото на починалия адв. Кьосев, който 

беше беше зам. председател на ОбС Попово от квотата на ГЕРБ. Преди да продължим 

нататък моля, да направите една корекция във вашите докладни. Там където на 

основанията пише на основание чл. 21 чл. 1 т. 1 да не се чете, почва се направо от на 

основание чл.24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и заявление с вх. № 596/15.02.2021г. на групата съветници на ПП АБВ. 

Допълнително, след входиране на докладната записка постъпиха още две предложения за 

зам. председатели на ОбС - Попово както следва: 

От групата съветници на ПП ГЕРБ Попово с вх. №607/17.02.2021г., които предлагат за 

зам. председател на ОбС Попово общинския съветник Димитър Кънев Димитров. 

И от групата съветници на ПП ДПС Попово с вх. №609/17.02.2021г., които предлагат за 

зам. председател на ОбС Попово общинския съветник г-жа Емел Мустафова Расимова. 

 

Поради тази причина предлагам проекта за решение да има следния вид: 

 

Колеги, зачитам проекта за решение: 

 

На основание чл.24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация,  Общински съвет  Попово реши 

     

    РЕШЕНИЕ:  
 

I. Изменя Решение №11 по Протокол №2 от 28.11.2019г., като т. I се изменя и същата 

придобива следния вид: 

I. Заличава се от т.1 покойния адв. Румен Кьосев. Остава Николай Черкезов. 

II.Избира за зам. председатели: 

 

1………………………………………. 

 

2………………………………………. 

 

3………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

В точка две трябва да подложим на гласуване отделните предложения, за да видим 

кои ще бъдат в останалите позиции. Подлагам на гласуване предложенията по реда на 

постъпването им. Подлагам на гласуване Дончев Николаев Дончев да бъде зам. 

председател на ОбС Попово. 

 

 

1. Дончев Николаев Дончев – предложен от групата съветници на ПП АБВ. 

 

 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

Гласуваме   ЗА: 

    

ЗА-      20 

   ПРОТИВ-      0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-    8 

 

Гласували  ЗА   20 ;  ПРОТИВ  0;       ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ   8 ; 

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Преминаваме към гласуване на второто предложение, то е за Димитър Кънев Димитров 

предложен от групата съветници на ПП ГЕРБ. Заповядайте г-н Кънев. 

Димитър Кънев – общински съветник 

 Г-н председател, аз си правя отвод. Причините ги знаете всички, няма какво да 

играеме задкулисно. Аз знам от вчера за това нещо, че няма да бъда подкрепен. Това за 

мене е ненормално, не че съм аз, просто колегите ме предложиха и това е неуважение към 

групата на ГЕРБ, която си е направила своето предложение, но въпреки всичко явно 

колегите и вие г-н председател ръката, която подадохме остана във въздуха, но това си е 

ваш проблем, вие си го решавате. Благодаря на колегите. Не мога да разбера как трима 

съветника ще командват двадесет и девет съветника в ОбС, но това е решено в друг 

кабинет, по друг начин. Аз гледам напред, ведро и предлагам от групата на ГЕРБ 

Драгомир Анастасов Петров за зам. председател на ОбС Попово. Дано го подкрепите и 

уважите това наше желание. Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Димитров. Колеги, подлагам на гласуване предложението Драгомир 

Анастасов Петров за зам. председател на ОбС Попово. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

Гласуваме   ЗА: 

    

ЗА-     27 

   ПРОТИВ-      0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-    1 

 

Гласували  ЗА   27 ;  ПРОТИВ  0;       ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ   1 ; 

 

 

И предлагам за зам. председател на ОбС Попово Емел Мустафова Расимова  



 

 

 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

Гласуваме   ЗА: 

    

ЗА-      27 

   ПРОТИВ-      0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-    0 

 

Против и въздържали се няма, добре, тя не гласува. 

 

Гласували  ЗА   27 ;  ПРОТИВ  0;       ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ   0 ; 

 

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Така, окончателно предложението за решение по тази точка придобива следния вид: 

 

 

На основание чл.24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,  предлагам на Общински съвет  Попово да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. Изменя Решение №11 по Протокол №2 от 28.11.2019г., като т. I се изменя и същата 

придобива следния вид: 

 I. Заличава се от т.1 покойния адв. Румен Кьосев. Остава Николай Черкезов. 

II.Избира за зам. председатели: 

 

1. Дончо Николаев Дончев. 

 

2. Драгомир Анастасов Петров. 

 

3. Емел Мустафова Расимова. 

 

 

 

Който е съгласен с така направеното предложение като цяло, моля да гласува. 

Гласуваме ЗА: 

 

Гласуваме   ЗА: 

    

ЗА-      28 

   ПРОТИВ-      0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-    0 

 

 

Решението се приема !  

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 



 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 160 
 

 

На основание чл.24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,  предлагам на Общински съвет  Попово да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

I. Изменя Решение №11 по Протокол №2 от 28.11.2019г., като т. I се изменя и същата 

придобива следния вид: 

 I. Заличава се от т.1 покойния адв. Румен Кьосев. Остава Николай Черкезов. 

II.Избира за зам. председатели: 

 

4. Дончо Николаев Дончев. 

 

5. Драгомир Анастасов Петров. 

 

6. Емел Мустафова Расимова. 

 

 

Преминаваме към работа по тринадесета  точка  от дневния ред – 

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

До този момент официални питания не са постъпили. Давам думата на Кмета на 

общината Д-р Людмил Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, искам да ви 

прочета едно постановление на Специализирана прокуратура, то е четиринадесет листа. 

Само няколко извадки от това постановление, тъй като темата която постановлението 

визира беше преди три години, беше предмет на разисквания, питания от страна на 

общински съветници и придоби и гражданственост около тези питания. Постановление на 

Специализирана прокуратура гр. София от 12.02.2021год. – прокурор при специализирана 

прокуратура Магдалена Николова по описа на същата прокуратура постанови: Досъдебно 

производство 146 от 2018год. е образувано на основен член 212 от НПК в качеството си на 

длъжностно лице Людмил Веселинов умишлено не е положил достатъчно грижи за 

запазване на повереното му имущество. Не е предявил иск с правно основание чл. 87 от 

Закона за задължения и договори, за разваляне на сключения между Община Попово, 

съкращавам и Търговско дружество „Тандем‘ приватизационен договор на комплекс 

„Антола“ , като от това е последвала значителна повреда по отношение на приватизирания 

обект.  Престъплението е по чл. 219 от НК и затова, че в качеството си на длъжностно 

лице Людмил Веселинов по смисъла на чл. 93 от НК е присвоил чужди пари, парични 

средства собственост на общината в размер на 48 хиляди лева, в особено големи размери 

като в случая особено е тежък във връзка с местна инициативна група. В хода и срока на 

разследването по досъдебно производство няма привлечено лице в процесуалното му 

качество на обвиняем за извършени от него престъпления, за което не мога да не съм 

благодарен, че магистратите разглеждайки това, в което бях оклеветен, не пристъпиха към 

привличането ми като обвиняем, а само бях разпитван като свидетел. След като се 

запознах с доказателствата по досъдебно производство, обсъдих същите по отделно и в 



 

 

тяхна съвкупност, установих следната обстановка – следват листи, страници, както ви 

казах четиринадесет. С оглед така установената фактическа обстановка се извежда 

правния извод, че наказателното производство следва да бъде прекратено на основание чл. 

243 ал. 1 от НПК за престъпление по чл. 219, поради това, че извършеното от Людмил 

Димитров Веселинов – Кмет на Община Попово не съставлява престъпление, като в 

подкрепа на този извод ще посоча следните аргументи: пак следват четири листа. По 

нататък второто обвинение е за Местна инициативна група –МИГ прилагана на стратегии 

за местно развитие по програма за Развитие на селските райони 2007 – 2013 ос четири 

лидер – изброени фактически обстоятелства и отново: Горе изложените фактически 

обстоятелства установиха от събраните в хода на досъдебно производство писмени и 

гласни веществени доказателства, с които с оглед на така установената обстановка се 

извежда правния извод, че Наказателното производство трябва да бъде прекратено на 

основание 243 от НПК за престъпление по чл. 203 от НК, поради това, че извършеното от 

Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово не съставлява престъпление, като в 

подкрепа на този извод се посочват следните аргументи: отново четири листа. Накрая – 

прекратявам наказателно производство номер 146 от 2018год. по описа на 

Специализирана прокуратура за престъпление по чл. 219 и чл. 203 от НК въз основа на 

това, че веществени доказателства няма, мярка за неотклонение също не е предприета. 

Прекратеното постановление да се изпрати на Кмета на Община Попово, адрес – гр. 

Попово, „Ал. Стамболийски“ 1.  

Тук, преди малко на последната точка усетих напрежение и обида. Аз не знам, ако 

това е обидно, което вие гласувахте или прегласувахте, или не гласувахте, какво бих 

могъл аз да кажа за тези три години. Мен ме оставете, аз съм свикнал, но беше тормозена 

и жена ми, разпитвана, въпреки че тук не е включено нейното име. Много боли когато си 

оклеветен, но нека това обвинение да е принципно, да не е личностно, да не е 

политически, защото всичко това действа върху обстановката в общинската 

администрация. Съжалявам, че беше тормозена администрацията, бяха събирани, 

извиквани, разпитвани. Нахлу групата от Специализирана прокуратура и беше лично 

ръководена от представителя на ГД БОБ ГР. Шумен, знаете кой е, държана два дни и 

нощно време, заканвана, че ще влязат маскирани. Тая обида на администрацията, която се 

нанесе за събиране на данни, които няма от къде да ги извадят за група, която 

представлява заплаха на финансовото състояние на общината и нарушение от общинската 

администрация не беше най – малкото коректно. Има още две висящи такива 

производства. Аз в скоро време чакам да се произнесат и по тях. Не искам от никого 

извинение, нито тук – обществено, нито в личен план пред мен. И все пак радвам се на 

това, което настъпи в последните един, два месеца като климат, като поведение, като 

гласуване на представителите на  различните партии, най – вече на ПП ГЕРБ, които 

показват, че за тях най – важното е не режисура и диктовка от по – високо партийно ниво, 

дори и областно или най – вече областно, а за тях интереса е преди всичко като съветници 

е интереса на общината, за което им благодаря. Аз го отчитам, тази така наречена от вас 

подадена ръка. Но ръка се подава и на хора, които се чувстват от нея, но ръка се подава и 

на хора, които по някой път я отказват. Аз мисля, че на никой не съм отказвал до този 

момент подадена ръка и никога в моите действия не съм се водил от личностни 

пристрастия. Благодаря ви и съжалявам, че това трябваше да го прочета, предизвика у мен 

малко смущение, но бях длъжен да споделя, тъй като като се върна назад и си спомня 

каква беше нагнетена обстановката от това действие на ГД БОБ срещу така наречената 

престъпна група. Много ме боли. Благодаря г-н Председател. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря ви Д-р Веселинов. Колеги, ако няма някой нещо да каже, закривам 

шестнадесетото заседание на ОбС Попово! Благодаря Ви. 
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