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ПРОТОКОЛ    № 20 
 

 

 

Днес, 24.06.2021 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 

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

г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добро утро колеги, позволете ми преди да започнем да ви честитя днешния празник – 

Еньов ден. Който е хубав български празник, свързан с плодородието, да ни е честит, който 

сутринта е станал и е набрал билки и се е окъпал в росата ще бъде честит и цялата следваща 

година ще му бъде плодородна. Който го е направил е хубаво, който не го е направил сигурно 

има и още време след като приключим, не е сигурно че ще има роса, но все пак.  

Моля за проверка на кворума –  28 общински съветници. Имаме кворум, можем да 

вземаме решения, откривам  двадесетото заседание на ОбС Попово. 

На заседанието присъстват зам. Кмет Милена Божанова, зам. Кмет Димитър Петков, 

Галин Цанев – председател на ОИК Попово и представители на общинска администрация.  

Преди да започнем по същество делата на днешната сесия, позволете ми да дам  думата 

на председателя на ОИК Попово Галин Цанев да връчи удостоверението на новият общински 

съветник в състава на ОбС  Попово, издигнат от ПП ДПС – г-жа Леман Зейнунова Мюмюнова, 

която ще замести Сони Харизанов. Знаете че Сони Харизанов напусна групата на общинските 

съветници на ПП ДПС. Заповядайте г-н Цанев. 

Галин Цанев – председател на ОИК Попово 

 Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че с решение номер 342 от 03.06.2021г. 

ОИК Попово предсрочно прекрати правомощията на общинския съветник от листата на ДПС 

Сони Миленов Харизанов и обяви Леман Зейнунова Мюмюнова за общински съветник, 

избрана от ДПС, издадено е удостоверение, което ще връча сега. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Моля г-жо Мюмюнова да подпишете клетвения лист, но нека първо да чуем клетвата. 

Станете. Новия общински съветник да повтарят след мен: 

 

 

“Заклевам се в името на Република България 

да спазвам Конституцията и законите на  

страната и във всичките си действия да се 



 

 

ръководя от интересите на гражданите от  

Община ПОПОВО и да работя за тяхното  

благоденствие” 

 

Заклех се 

 
Благодаря ви. Уважаема г-жо Мюмюнова, заповядайте да подпишете клетвения си лист и 

може да заемете мястото си сред останалите общински съветници от ДПС. Г-н Цанев, 

приятен ден ви желая. 

 

 

Няма постъпили уведомления за отсъствия. Няма и постъпили питания.  

 

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 12 точки. Няма 

допълнително постъпили точки за разглеждане. 

 

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

 

1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2020 г. на Община Попово              

 

2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2021 г. 

 

3.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 

публичен търг. 

 

4.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването 

и от публична в частна общинска собственост 

 

5.Упълномощаване на Кмета на Община Попово за сключване на договор по чл. 20 

ал. 1 от ЗУО за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Община 

Попово най – малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон. 

 

6.Изменение на списък на общинския жилищен фонд за 2021 г. на общински жилища 

по  групи, според тяхното предназначение 

 

7.Провеждане на процедура по извеждане от експлоатация на язовир Баба Тонка, с. 

Баба Тонка, общ. Попово. 

 

8.Провеждане на процедура по извеждане от експлоатация на язовир „Берковски“, с. 

Берковски, общ. Попово. 

 

9.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Попово 2021-2023 година (по чл. 197, ал. 1 и ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

 

10.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Попово за 2021 година. 

 



 

 

11.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 

Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”  

 

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

 

Който е съгласен  така прочетения проект за дневен ред, моля да гласува 

 
  

Гласуваме : ЗА  

    

ЗА                                     -  29 

   ПРОТИВ                         -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ      -    0 

 

 

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2020 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 

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

уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински 

съветници, на своето заседание нашата комисия 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 зам. Кметове, уважаеми колеги 

общински съветници, уважаеми представители на общинска администрация, нашата 

комисия заседава на 21.06 от в пълен състав и след като ни бяха разяснени някой от 

въпросите, които бяхме поставили към представителите от финансовия отдел на 

общинската администрация,  с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 господа зам. 

Кметове и уважаеми служители на общинска администрация, колежки и колеги, нашата 



 

 

комисия заседава вчера в не пълен състав и по тази в точка становището и е с четири 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 зам. Кметове, уважаеми 

представители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги, нашата комисия 

след проведените разисквания по първа точка с четири гласа ЗА, предлагаме да 

подкрепите предложението за решение. 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 зам. Кметове, уважаеми 

служители на местната администрация, уважаеми колеги, нашата комисия с 4 гласа ЗА и 1 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  подкрепя проекта за решение по първа точка от дневния ред. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Зачитам основанията за проекта за решение по тази точка: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 

и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 

34, ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение 

№378/19.12.2013 г. и изменена с Решение №166/29.09.2016 г., Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2020 година, заедно с 

Одитен доклад на Сметната палата № 0100313920 за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2020 г. /Приложение 

№10/, както следва: 

По прихода 25 304 761 лв., 

разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 25 304 761 лв., 

разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 

Приложение №3 и Приложение №4. 

 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 

 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. съгласно 

Приложение №6. 

 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 

структурните фондове съгласно Приложение №7. 

 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 

агенция съгласно Приложение №8. 



 

 

 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 

Приложение №9. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Колеги, това е предложението за решение. Имаше обсъждане на този отчет, за 

съжаление присъствието беше отново бих казал незадоволително, въпреки че имаше 

общински съветници, които присъстваха и на които благодаря. Ако имате въпроси, 

всъщност имате думата, заповядайте. Има ли въпроси по отчета? Невиждам. Добре, в 

такъв случай приемаме, че всичко е уточнено на комисии и на обсъждането и тук остава 

само да 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  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

9. Димитър Иванов Тодоров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

10. Димитър Кънев Димитров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

 

 

ЗА    -    22 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     7 

 

 Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 



 

 

 

РЕШЕНИЕ №  191 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 

и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 

34, ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение 

№378/19.12.2013 г. и изменена с Решение №166/29.09.2016 г., Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2020 година, заедно с 

Одитен доклад на Сметната палата № 0100313920 за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2020 г. /Приложение 

№10/, както следва: 

По прихода 25 304 761 лв., 

разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 25 304 761 лв., 

разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 

Приложение №3 и Приложение №4. 

 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 

 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. съгласно 

Приложение №6. 

 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 

структурните фондове съгласно Приложение №7. 

 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 

агенция съгласно Приложение №8. 

 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 

Приложение №9. 

 

 

 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2021 г. 

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 Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

 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, по тази точка нашата комисия 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 

 Уважаеми колеги, нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепяме проекто решението. 

Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Предложението за решение по тази точка има следния вид:  

 

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

собственост, чл.6, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021г. в раздел ІІІ, точка А, имоти извън регулация,  както следва: 

НМ Имот № 

Ползвана 

площ 

дка 

Местност 

Кат НТП 

Посабина 57875.30.192 4,765 Хамбарлък 3 нива 

Посабина 57875.30.198 2,035 Хамбарлък 3 нива 

 

 

 

 

Ако имате въпроси заповядайте. Имаме ли въпроси по тази точка втора? Няма. 

Преминаваме към гласуване, гласуването по тази точка 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. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 



 

 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

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    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 192 
 

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

собственост, чл.6, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2021г. в раздел ІІІ, точка А, имоти извън регулация,  както следва: 

НМ Имот № 

Ползвана 

площ 

дка 

Местност 

Кат НТП 

Посабина 57875.30.192 4,765 Хамбарлък 3 нива 

Посабина 57875.30.198 2,035 Хамбарлък 3 нива 

 

 

 

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  

3.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 

публичен търг. 

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

Становища: 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“  

 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, 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 „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Уважаеми присъстващи, нашата комисия с 3 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря, с четири гласа ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за 

решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, по голямата част на предложението за решение е в табличен вид, 

ще ви зачета само основанията: 

 

 

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

с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ , 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 

Попово през 2021 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно 

наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ Имот № по КК 

Площ/ 

дка кат. НТП АОС 

Начална 

тръжна  цена   

лв 

    ПакетI  96,925    23907 

Посабина 57875.30.101 3,015 3 нива 14369 636 

Посабина 57875.30.102 1,244 3 нива 14370 321 

Посабина 57875.30.103 1,365 3 нива 14371 404 

Посабина 57875.30.104 0,926 3 нива 14372 230 

Посабина 57875.30.105 0,948 3 нива 14373 186 

Посабина 57875.30.111 0,425 3 нива 14374 87 

Посабина 57875.30.112 1,524 3 нива 14375 353 

Посабина 57875.30.114 1,595 3 нива 14377 375 

Посабина 57875.30.116 2,597 3 нива 14378 560 

Посабина 57875.30.117 0,333 3 нива 14379 133 

Посабина 57875.30.118 1,388 3 нива 14380 322 

Посабина 57875.30.119 0,497 3 нива 14381 147 



 

 

Посабина 57875.30.120 0,649 3 нива 14382 177 

Посабина 57875.30.121 1,368 3 нива 14383 404 

Посабина 57875.30.127 2,896 3 нива 14384 769 

Посабина 57875.30.128 1,433 3 нива 14385 375 

Посабина 57875.30.171 1,156 3 нива 14386 295 

Посабина 57875.30.172 3,539 3 нива 14387 782 

Посабина 57875.30.173 4,262 3 нива 14388 989 

Посабина 57875.30.174 1,434 3 нива 14389 407 

Посабина 57875.30.177 3,707 3 нива 14390 855 

Посабина 57875.30.178 4,258 3 нива 14391 915 

Посабина 57875.30.179 1,414 3 нива 14392 333 

Посабина 57875.30.180 1,142 3 нива 14393 324 

Посабина 57875.30.181 1,142 3 нива 14394 427 

Посабина 57875.30.182 1,142 3 нива 13452 273 

Посабина 57875.30.183 1,142 3 нива 14395 287 

Посабина 57875.30.184 1,142 3 нива 14396 261 

Посабина 57875.30.186 1,142 3 нива 14397 636 

Посабина 57875.30.187 1,674 3 нива 14398 412 

Посабина 57875.30.188 2,864 3 нива 14399 668 

Посабина 57875.30.189 2,249 3 нива 13927 577 

Посабина 57875.30.190 2,186 3 нива 13928 464 

Посабина 57875.30.191 5,566 3 нива 13929 1314 

Посабина 57875.30.2 0,649 3 нива 14357 172 

Посабина 57875.30.261 0,58 3 нива 14404 159 

Посабина 57875.30.262 1,845 3 нива 14405 475 

Посабина 57875.30.292 1,369 3 нива 14408 348 

Посабина 57875.30.294 1,327 3 нива 14409 336 

Посабина 57875.30.295 1,344 3 нива 13927 319 

Посабина 57875.30.296 2,281 3 нива 13928 513 

Посабина 57875.30.297 2,453 3 нива 13929 552 

Посабина 57875.30.4 1,375 3 нива 14358 309 

Посабина 57875.30.5 0,983 3 нива 14359 287 

Посабина 57875.30.88 6,587 3 нива 13658 1560 

Посабина 57875.30.90 1,245 3 нива 14360 333 

Посабина 57875.30.91 2,913 3 нива 14361 797 

Посабина 57875.30.94 1,394 3 нива 14364 336 

Посабина 57875.30.95 1,547 3 нива 14365 368 

Посабина 57875.30.98 2,805 3 нива 14366 617 

Посабина 57875.30.99 2,864 3 нива 14367 728 

 Пакет ІІ  16,190    14629 

Зараево 30332.101.261 4,27 4 нива 13351 3869 

Зараево 30332.101.263 3,91 4 нива 13533 3542 

Зараево 30332.101.262 3,06 4 нива 13532 2772 

Зараево 30332.101.260 3,52 4 нива 13530 3189 

Зараево 30332.101.801 1,43 4 нива 13537 1257 

 Пакет ІІІ   1,920       644 

Конак 38193.74.135 0,788 5 лозе 14350 245 

Конак 38193.74.136 1,128 5 лозе 14351 399 

 

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

на гореописаните имоти.  

 
 

 



 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това е предложението за решение. Колеги, имате ли въпроси? Добре. Който е 

съгласен, моля да гласува. 

 

  ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова 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. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

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         -           29 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

Решението се приема ! 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 



 

 

 

РЕШЕНИЕ № 193 

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

с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ , 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 

Попово през 2021 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно 

наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ Имот № по КК 

Площ/ 

дка кат. НТП АОС 

Начална 

тръжна  цена   

лв 

    ПакетI  96,925    23907 

Посабина 57875.30.101 3,015 3 нива 14369 636 

Посабина 57875.30.102 1,244 3 нива 14370 321 

Посабина 57875.30.103 1,365 3 нива 14371 404 

Посабина 57875.30.104 0,926 3 нива 14372 230 

Посабина 57875.30.105 0,948 3 нива 14373 186 

Посабина 57875.30.111 0,425 3 нива 14374 87 

Посабина 57875.30.112 1,524 3 нива 14375 353 

Посабина 57875.30.114 1,595 3 нива 14377 375 

Посабина 57875.30.116 2,597 3 нива 14378 560 

Посабина 57875.30.117 0,333 3 нива 14379 133 

Посабина 57875.30.118 1,388 3 нива 14380 322 

Посабина 57875.30.119 0,497 3 нива 14381 147 

Посабина 57875.30.120 0,649 3 нива 14382 177 

Посабина 57875.30.121 1,368 3 нива 14383 404 

Посабина 57875.30.127 2,896 3 нива 14384 769 

Посабина 57875.30.128 1,433 3 нива 14385 375 

Посабина 57875.30.171 1,156 3 нива 14386 295 

Посабина 57875.30.172 3,539 3 нива 14387 782 

Посабина 57875.30.173 4,262 3 нива 14388 989 

Посабина 57875.30.174 1,434 3 нива 14389 407 

Посабина 57875.30.177 3,707 3 нива 14390 855 

Посабина 57875.30.178 4,258 3 нива 14391 915 

Посабина 57875.30.179 1,414 3 нива 14392 333 

Посабина 57875.30.180 1,142 3 нива 14393 324 

Посабина 57875.30.181 1,142 3 нива 14394 427 

Посабина 57875.30.182 1,142 3 нива 13452 273 

Посабина 57875.30.183 1,142 3 нива 14395 287 

Посабина 57875.30.184 1,142 3 нива 14396 261 

Посабина 57875.30.186 1,142 3 нива 14397 636 

Посабина 57875.30.187 1,674 3 нива 14398 412 

Посабина 57875.30.188 2,864 3 нива 14399 668 

Посабина 57875.30.189 2,249 3 нива 13927 577 

Посабина 57875.30.190 2,186 3 нива 13928 464 

Посабина 57875.30.191 5,566 3 нива 13929 1314 

Посабина 57875.30.2 0,649 3 нива 14357 172 



 

 

Посабина 57875.30.261 0,58 3 нива 14404 159 

Посабина 57875.30.262 1,845 3 нива 14405 475 

Посабина 57875.30.292 1,369 3 нива 14408 348 

Посабина 57875.30.294 1,327 3 нива 14409 336 

Посабина 57875.30.295 1,344 3 нива 13927 319 

Посабина 57875.30.296 2,281 3 нива 13928 513 

Посабина 57875.30.297 2,453 3 нива 13929 552 

Посабина 57875.30.4 1,375 3 нива 14358 309 

Посабина 57875.30.5 0,983 3 нива 14359 287 

Посабина 57875.30.88 6,587 3 нива 13658 1560 

Посабина 57875.30.90 1,245 3 нива 14360 333 

Посабина 57875.30.91 2,913 3 нива 14361 797 

Посабина 57875.30.94 1,394 3 нива 14364 336 

Посабина 57875.30.95 1,547 3 нива 14365 368 

Посабина 57875.30.98 2,805 3 нива 14366 617 

Посабина 57875.30.99 2,864 3 нива 14367 728 

 Пакет ІІ  16,190    14629 

Зараево 30332.101.261 4,27 4 нива 13351 3869 

Зараево 30332.101.263 3,91 4 нива 13533 3542 

Зараево 30332.101.262 3,06 4 нива 13532 2772 

Зараево 30332.101.260 3,52 4 нива 13530 3189 

Зараево 30332.101.801 1,43 4 нива 13537 1257 

 Пакет ІІІ   1,920       644 

Конак 38193.74.135 0,788 5 лозе 14350 245 

Конак 38193.74.136 1,128 5 лозе 14351 399 

 

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

на гореописаните имоти.  

 

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 

4. Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването 

и от публична в частна общинска собственост 

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 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. нашата комисия 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, нашата комисия заседава с четири 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 четири гласа ЗА, предлагаме на общинските съветници да подкрепят 

предложението за решение. 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. Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение по първа 

точка от дневния ред. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Предложението за решение по тази точка е: 

  

На основание  чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 78 а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  чл. 6 ал. 

1, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Обявява за частна общинска собственост, имот, възстановен с решение на ПК с 

№028/16.06.1995 год. на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ на Община Попово по КВС на 

с.Медовина: 

- ид.47634.50.59 по КККР на с.Медовина, с площ от 42,336 дка, образуван от стар  

№050045 по КВС, местност „Стър.меше”,  ІV кат., АОС 2783 

      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на ид.47634.50.59 по КККР на 

с.Медовина /образуван от стар  №050045 по КВС/ , с НТП-пасище, мера,  с площ от 

42,336 дка дка, местност „Стър.меше”, ІV кат., АОС 2783,  

които в момента не се ползват по предназначение,  да бъде променено от пасище, мера 

на друга селскостопанска територия. 

 

Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай гласуваме. Гласуването е 

ПОИМЕННО и се изисква две трети мнозинство, за да се случи. 

 

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. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

 

   ЗА         -          28 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       1 

 

 

  

Решението се приема! 

 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 194 
 

На основание  чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 78 а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  чл. 6 ал. 

1, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Обявява за частна общинска собственост, имот, възстановен с решение на ПК с 

№028/16.06.1995 год. на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ на Община Попово по КВС на 

с.Медовина: 

- ид.47634.50.59 по КККР на с.Медовина, с площ от 42,336 дка, образуван от стар  

№050045 по КВС, местност „Стър.меше”,  ІV кат., АОС 2783 

      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на ид.47634.50.59 по КККР на 

с.Медовина /образуван от стар  №050045 по КВС/ , с НТП-пасище, мера,  с площ от 

42,336 дка дка, местност „Стър.меше”, ІV кат., АОС 2783,  



 

 

които в момента не се ползват по предназначение,  да бъде променено от пасище, мера 

на друга селскостопанска територия. 

 

 

 Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  

5. Упълномощаване на Кмета на Община Попово за сключване на договор по чл. 20 

ал. 1 от ЗУО за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Община 

Попово най – малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон 

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 

Благодаря, нашата комисия 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, г-н председател, уважаеми колеги, нашата комисия с пет гласа 

предлагаме да подкрепиме проекта за решение, като се надяваме, че най после в нашия 

град ще има разделно събиране на някой от отпадъците. 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 

 Уважаеми колеги, нашата комисия с четири 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 четири гласа ЗА, предлагаме на вашето внимание да подкрепите 

предложението за решение. 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. С 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение има следния вид: 

 

 

На основание  чл. 45 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

община Попово и  чл.20, ал.1, т.2 от ЗУО, във връзка с чл.19, ал.3, т.6 от ЗУО и чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет 



 

 

 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Попово да сключи договор по 

чл.20, ал.1 от ЗУО за разделното събиране на битови отпадъци на територията на община 

Попово от отпадъчни материали: хартия и картон с „.КА-МЕТАЛ-2013”ЕООД , със 

седалище и адрес на управление гр.Попово, ул.Зараевска 31В, с ЕИК: 202627263 при 

спазване на правилата, предвидени в Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Попово. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Въпроси? Всичко е ясно. Защо само хартия и метал, няма ли нещо друго? Дайте да 

го направим всичко да стане разделно. По принцип проблема с отпадъка е много сериозен 

и не само за фирми, но основно за фирми към момента, защото освен хартия и метал, с 

пластмасовите отпадъци е същия проблем, с отпадъците от селското стопанство е същия 

проблем. Навсякъде проблемът е един и същ и приветствам Общината, че се опитва да 

реши проблема на местно ниво, а и все ми се иска това нещо да бъде решено на 

национално ниво по някакъв начин, защото тук, такива как ще ги разделим сега хартия и 

картон от другите? То сега реално вземаме решение само за фирмите. 

 Г- жо Божанова, заповядайте за разяснение, ако има какво да кажете. 

Инж. Милена Божаножа – зам. Кмет на Община Попово 

Какво да кажа? Наистина е за търговците, за да могат да си изпълняват те ангажимента 

и да не заемат контейнерите, които са за битови отпадъци определени. Съгласно 

изискванията на закона, те имат ангажимент да си сключат договор, но по този начин ги 

улесняваме да си предават хартията и картона на определеното място. Вече за повече 

подробности г-жа Радева също може да каже. А между другото незнам дали си спомняте, 

но имахме контейнери за разделно събиране, имахме сключен договор с „Еко Бул Пак“ 

мисля че беше, но нещата не се получиха. Бяхме отправили покани за участие и за 

сключване на договор към всички фирми, които имат право да оползотворяват и да 

събират хартия разделно, но интерес никакъв. Другото което искам да кажа, че с начина 

по който в момента извършваме сметосъбирането и извозването в Езерово ние   целите си 

ги постигаме, защото те си имат ангажимент, фирмата която оползотворява отпадъците да 

си ги разделя, което за нас според мен на този етап е добро решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря. Началник отдел Екология. 

Инж. Снежана Радева – общинска администрация 

 Добър ден на всички. Уважаеми г-н председател, зам. Кметове, общински 

съветници, колеги, до някъде г-жа Божанова отговори на въпроса, аз само ще допълня, че 

това е първата стъпка. Започваме стъпка по стъпка да вкараме всичко както трябва, 

защото от национално ниво наистина няма никаква подкрепа и решения и на следващата 

сесия ще бъде за текстила, да се надяваме че евентуално и за стъклото. Това е първата 

стъпка, с която започваме, но поетапно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Аз имам конкретен въпрос към вас. Към момента, за да ни вземат отпадъка, говоря 

като фирма в случая, трябва да направим регистрация в този национален регистър за 

отпадъците, по закона за отпадъците, това в момента изискване ли е за картона и за 

хартията или не е? Защото примерно за пластмасовите отпадъци, включително и от торове 

или опаковки от растително защитни препарати трябва да се регистрираме в този така 

наречен регистър, който в момента регистрацията му е невъзможна, поради ред причини. 

Тук трябва ли да има такава регистрация. 



 

 

Инж. Снежана Радева – общинска администрация 

Задължително трябва да има регистрационен документ и няма как да се извършват 

дейности с отпадъци, след като нямаш разрешително. На територията на Общината има 

няколко такива лица, но предишните две години никой не изкупуваше хартия и картон, 

поради простата причина, че цената на изкупуване е такава, че те нямат никаква 

икономическа изгода хората. Сега след проведените разговори, с всички сме разговаряли, 

но те нямат достатъчно възможност и капацитет хората и затова е първата стъпка, дадоха 

съгласие да направим някаква организация, която още на сто процента не е съвсем 

изгладена, но в общи линии е ясно как ще бъде осъществена. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Благодаря ви и да се надяваме, че това нещо ще проработи, защото наистина 

проблема е сериозен във всяко едно отношение. Дано да се опитаме да го решим. 

 Да, заповядайте г-жо Колева. 

Венета Колева – общински съветник 

В нашата комисия не стана въпрос, че ще бъде само за фирмите. В докладната 

записка е записано домакинства, администрации, социални заведения, обществено 

хранене и т.н. В докладната записка е записано, че влиза и от домакинствата. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, вижте уточнение. 

Инж. Снежана Радева – общинска администрация 

 Уточнението е, че в контейнерите в момента от домакинствата така или иначе се 

разделят. В Езерово има пълно разделяне. Проблема за тези контейнери, които в момента 

са поставени за смесени битови отпадъци е, че пред търговските обекти те си оставят 

кашоните и опаковките и стават някакви планини. На сто процента още не е, може и наш 

общински транспорт да минава да ги взема, не е ясно още на сто процента как ще бъде в 

реалността като осъществяване. Но е факт, че имаме фирма, която е поела ангажимента и 

ни дава основание да изгладим в движение някой неща, които още не са ясни.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-жо Колева? Надяваме се. 

Добре, други въпроси има ли? В такъв случай аз проекта за решение го зачетох, трябва да 

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

предложение за решение, след всички уточнения, които направихме, моля да гласува: 

 

 

ГЛАСУВАМЕ        ЗА: 

  

ЗА         -          29 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 195 

 
На основание  чл. 45 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

община Попово и  чл.20, ал.1, т.2 от ЗУО, във връзка с чл.19, ал.3, т.6 от ЗУО и чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет 



 

 

 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Попово да сключи договор по 

чл.20, ал.1 от ЗУО за разделното събиране на битови отпадъци на територията на община 

Попово от отпадъчни материали: хартия и картон с „.КА-МЕТАЛ-2013”ЕООД , със 

седалище и адрес на управление гр.Попово, ул.Зараевска 31В, с ЕИК: 202627263 при 

спазване на правилата, предвидени в Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Попово. 

 

 

 

 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 

6.Изменение на списък на общинския жилищен фонд за 2021 г. на общински жилища 

по  групи, според тяхното предназначение 

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 

 Преди да дам думата за становище, ще дам думата на вносителя да направи 

уточнение. Митко, заповядай. 

Димитър Минчев – общинска администрация 

 Добър ден. Уважаеми общински представители, искам да отбележа, че е допусната 

грешка при изготвяне на приложение 1 към докладната записка. Ще ви помоля да 

промените апартамента на адрес: „Мара Тасева“ 65 ет. 6 ап. 17 като ведомствен. 

Отбележете, благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Всъщност той е записан като наемен, да го запишем като ведомствен. Разбрахте, 

апартамент находящ се на „Мара Тасева“ 65 ет. 6 ап. 17 да бъде отбелязан като ведомствен 

в приложение 1. Това е уточнението, което правим преди да дадем думата за становища и 

въпроси. 

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 с пет гласа предлагаме на колегите 

общински съветници да подкрепим проекта за решени. Благодаря 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Предложението за решение има следния вид: 

 
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински  жилища, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 



 

 

1. Изменя Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по 

групи, според тяхното предназначение, съгласно Приложение №1 Списък 

изменения в общинския жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по групи, 

според тяхното предназначение; 

 

 

 

Приложения:  

 Приложение № 1 Списък с предложените изменения в общинския жилищен 

фонд за 2021 г. на общински жилища по  групи, според тяхното 

предназначение. 

 

 

 
Така, въпроси? Има ли въпроси след уточнението, което направихме? Няма. Добре, в 

такъв случай преминаваме към гласуване. 

  

 

Гласуваме    ПОИМЕННО 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова 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. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

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    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

    

 

РЕШЕНИЕ № 196 

  
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински  жилища, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
2. Изменя Списък на общинския жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по 

групи, според тяхното предназначение, съгласно Приложение №1 Списък 

изменения в общинския жилищен фонд за 2021г. на общински жилища по групи, 

според тяхното предназначение; 

 

 

 

Приложения:  

 Приложение № 1 Списък с предложените изменения в общинския жилищен 

фонд за 2021 г. на общински жилища по  групи, според тяхното 

предназначение. 

 

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

7. Провеждане на процедура по извеждане от експлоатация на язовир Баба Тонка, с. 

Баба Тонка, общ. 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 Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Предлагам да чуем становищата и на комисиите по следващите две точки, понеже 

са идентични. 

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 и по двете точки  нашата комисия с четири гласа ЗА 

предлага да подкрепите предложенията 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. Нашата комисия предлага също по т. 7 и т. 8 от дневния ред, понеже са 

идентични и 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. По точка 7 и 8 нашата комисия с четири гласа ЗА, предлагаме да 

подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение по т.7 е следното: 

 

 На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 32, т. 1 от Наредба за условията и реда за 

осъществяване на техническата и безопасната експлоатация язовирните стени и на 

съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Дава съгласие за провеждане на процедура по извеждане от експлоатация язовир „Баба 

Тонка“, с. Баба Тонка, общ. Попово 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия във връзка 

с изпълнението на т.1 от настоящото решение 

 

        Въпроси? Ясно е, че към настоящия момент, особено тази година във връзка с 

всичките тези валежи, които паднаха и продължават да падат и да се очакват това е важно, 

защото сигурността на населението е важна част от тези наши решения. Няма желаещи да 

попитат нещо, така че  преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно 

 

Гласуваме    ПОИМЕННО 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова 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. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

 

ЗА    -    28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 

 

 

 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  

  

 РЕШЕНИЕ № 197 

 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 32, т. 1 от Наредба за условията и реда за 

осъществяване на техническата и безопасната експлоатация язовирните стени и на 

съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Дава съгласие за провеждане на процедура по извеждане от експлоатация язовир „Баба 

Тонка“, с. Баба Тонка, общ. Попово 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия във връзка 

с изпълнението на т.1 от настоящото решение 

 

 

 

 



 

 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.  

8.Провеждане на процедура по извеждане от експлоатация на язовир „Берковски“, с. 

Берковски, общ. 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 Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 И, тъй като чухме становищата на комисиите и по т. 8 директно ми позволете да 

зачета проекта за решение по тази точка. Проекта за решение има следния вид: 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост и чл. 32, т. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване 

на техническата и безопасната експлоатация язовирните стени и на съоръженията към тях 

и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по извеждане от експлоатация язовир 

„Берковски“, с. Берковски, общ. Попово 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия във връзка 

с изпълнението на т.1 от настоящото решение 

 

 

Въпроси? Има ли? Не виждам. Г-н Маринов? 

Мариян Маринов – общинска администрация 

Уважаеми съветници, още с приемане на бюджета за 2021г. на вашето внимание в 

инвестиционната програма представихме проект за изработване на техническа 

документация на 13 действащи, функциониращи язовира на територията на Общината и 

два проекта за бракуване на тези два язовира в Баба Тонка и в Берковски. В докладните е 

описано техническото състояние на водоемите и в Баба Тонка няма никаква вода в него, 

защото преливника му е скъсан, няма и риба. В язовир Берковски има вода, но от дълги 

години не се стопанисва от никой, тъй като няма никакъв проявен интерес. Икономически 

двата язовира са много малки и в много лошо техническо състояние и нямат за общината 

никакви социални, икономически и никакви функции, от друга страна контролните органи 

искат от нас да ги поддържаме и да извършваме разходи по отношение за техническата им 

експлоатация и поддържането им в добра форма. От тази гледна точка изключително 

неефективно е за общината да продължава да има такива активи и затова сме предприели 

тези действия за извеждането им от експлоатация, след като гласувате тези две решения, 

Кмета на общината ще започне процедура, ще стартираме пред агенцията за строителен и 

метеорологичен контрол, където паралелно с разработване на проектите, които до края на 

тази година трябва да са факт, както за съществуващите ни язовири, така и за тези два, 

които ще бракуваме. До края на годината да получим разрешение от агенцията и след като 

имаме готов проект вече да преминем в началото на следващата година към извеждането 

им от експлоатация. Благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря ви г-н Маринов. Г-жа Божанова? 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 

Само да допълня, другия вариант беше да ги прехвърлим на държавата. Правени са 

такива опити в това число и от Община Търговище масово има откази за приемане на 



 

 

язовирите. Както Мариян Маринов каза, ние нямаме такъв финансов ресурс, за да ги 

преведем в готовност за експлоатация, така че на този етап това е варианта. Благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря. Ако ги бяхме прехвърлили можеше да се включим в онези 600 милиона, 

които се търсят в момента къде са по ремонтирането на няколко, незнам колко хиляди 

язовира. Можеше да ги включим, евентуално да ги ремонтираме и ние. 

Добре колеги, други въпроси? Г-н Тодоров, заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

Значи обикновено когато се прави нещо има някакъв замисъл. Направено е и аз имам 

чувството, че има някаква превантивна цел. Замислено ли е при едни наистина природни 

катаклизми дали тези язовири не играят някаква спасителна роля за населението? Не 

говорим за икономически и социални ефекти. Това е нещото, което ме кара да се замисля 

дали някой ден няма да ни упрекнат, че сме ликвидирали язовири, които наистина могат 

да бъдат превантивни такива спасителни мерки при природни катаклизми. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Тодоров, г-н Маринов ще отговори. 

Мариян Маринов – общинска администрация 

Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Тодоров, има два момента при приключване 

функционирането на един дълготраен актив, какъвто е язовира. Тук не говорим за 

бракуване, а за извеждане от експлоатация. Това, което ще направим ние е да изведем от 

експлоатация язовирите. Бракуването е напълно заличаване на целия актив тоест трябва да 

се унищожи дигата, да се направи реколтивация на целия имот, което ние няма да правим, 

просто ще го изведем от експлоатация. А вече по какъв начин и с какви разходи, това ще 

определят проектантите в двата работни проекта, които сме възложили. Язовирите няма 

да бъдат бракувани и някога ако съществува необходимост и има възможност и се появи 

интерес, ние винаги можем да ги въведем в експлоатация. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, това беше важно уточнение. Други въпроси? 

 Преминаваме към гласуване. 

 

Гласуваме    ПОИМЕННО 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова 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. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     



 

 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

 

 

ЗА    -    28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 198 
 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 32, т. 1 от Наредба за условията и реда за 

осъществяване на техническата и безопасната експлоатация язовирните стени и на 

съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по извеждане от експлоатация язовир 

„Берковски“, с. Берковски, общ. Попово 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия във връзка 

с изпълнението на т.1 от настоящото решение 

 

 

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 

9.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Попово 2021-2023 година (по чл. 197, ал. 1 и ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

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

Становища: ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 



 

 

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, ако позволите ще изкажа становището на комисията и по следващата 

точка, понеже са идентични. С 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение и по двете 

точки от дневния ред. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 

Проекта за решение има следния вид: 

 

На основание  основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 2 от 

ЗПУО, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците в община Попово 2021-2023 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

    

Приложение:  Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците в община Попово 2021-2023 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

 

 

 

 

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

Гласуването е ЗА който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 

гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 

 

 

ЗА    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 



 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 199 
 

 

 На основание  основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 

2 от ЗПУО, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците в община Попово 2021-2023 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

    

Приложение:  Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците в община Попово 2021-2023 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред. 

10.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Попово за 2021 година. 

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

Становища: ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Чухме становището на комисията. Проекта за решение е следния: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Попово за 2021 година. 

Приложение:  Съгласуван с РУО – Търговище проект на Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Попово за 2021 година. 

 

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

Гласуването е ЗА който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 

гласува. 

 

 

Гласуваме ЗА: 

 

ЗА    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  



 

 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 200 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от ЗПУО, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Попово за 2021 година. 

Приложение:  Съгласуван с РУО – Търговище проект на Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Попово за 2021 година. 

 

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред. 

11.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 

Вносител: ПК „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” д-р Румен Русев. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 

На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби: 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1.Светла Гецова Иванова    - 150лв. 

2.Милка Петрова Иванова   - 150лв. 

3.Рюкия Ибрямова Садулова   - 150лв. 

4.Джемал Сабриев Джемалов   - 200лв. 

5.Таня Тодорова Илиева    - 150лв. 

6.Мехмед Таиров Юсеинов   - 200лв. 

7.Сергей Михайлов Каранфилов  - 100лв. 

8.Фатме Исуфова Ахмедова   - 100лв. 

9.Радослав Стефанов Иванов   - 200лв. 

10.Иван Симеонов Якимов   - 200лв. 

11.Николай Тодоров Христов   - 200лв. 

12.Павел Александров Маринов   - 300лв. 

13.Шафия Мехмедова Ахмедова   - 150лв. 

  

 

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

1.Анелия Пенчева Александрова 

2.Айджан Танерова Исмаилова 

 

 
 



 

 

Общо са отпуснати  2250 лева, остатъка е  6470лева 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Русев. Колеги, зачитам проекта за решение 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет 

реши, отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Русев  

граждани. 
 

 

РЕШИ 
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1.Светла Гецова Иванова    - 150лв. 

2.Милка Петрова Иванова   - 150лв. 

3.Рюкия Ибрямова Садулова   - 150лв. 

4.Джемал Сабриев Джемалов   - 200лв. 

5.Таня Тодорова Илиева    - 150лв. 

6.Мехмед Таиров Юсеинов   - 200лв. 

7.Сергей Михайлов Каранфилов  - 100лв. 

8.Фатме Исуфова Ахмедова   - 100лв. 

9.Радослав Стефанов Иванов   - 200лв. 

10.Иван Симеонов Якимов   - 200лв. 

11.Николай Тодоров Христов   - 200лв. 

12.Павел Александров Маринов   - 300лв. 

13.Шафия Мехмедова Ахмедова   - 150лв. 

  

 

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

1.Анелия Пенчева Александрова 

2.Айджан Танерова Исмаилова 

 
 

 

 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 

 

ЗА    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

. 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ № 201 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет 
 

 

РЕШИ 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1.Светла Гецова Иванова    - 150лв. 

2.Милка Петрова Иванова   - 150лв. 

3.Рюкия Ибрямова Садулова   - 150лв. 

4.Джемал Сабриев Джемалов   - 200лв. 

5.Таня Тодорова Илиева    - 150лв. 

6.Мехмед Таиров Юсеинов   - 200лв. 

7.Сергей Михайлов Каранфилов  - 100лв. 

8.Фатме Исуфова Ахмедова   - 100лв. 

9.Радослав Стефанов Иванов   - 200лв. 

10.Иван Симеонов Якимов   - 200лв. 

11.Николай Тодоров Христов   - 200лв. 

12.Павел Александров Маринов   - 300лв. 

13.Шафия Мехмедова Ахмедова   - 150лв. 

  

 

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

1.Анелия Пенчева Александрова 

2.Айджан Танерова Исмаилова 

 

 

 

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.  

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Няма постъпили писмени питания.  

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, други въпроси има ли? Ако не колеги, обявявам двадесетото заседание на 

ОбС Попово за закрито! Благодаря В 

и. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

     

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………. 

 

                                                 / Георги Георгиев / 

 



 

 

 

 

 

 

    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   ................................................. 

               / Дончо Дончев / 

 

         ……………………………… 

               / Драгомир Петров / 

 

………………………………    

       / Емел Расимова / 

 

................................................. 

             / Николай Черкезов / 

    

         

 

 

 

 

            Протоколист -    .................................... 

   Ст. експерт  ОбС:                       / С. Георгиева / 


