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ПРОТОКОЛ    № 24 
 

 

 

Днес, 25.11.2021 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 

се проведе ДВАДЕСЕТ  И ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет  – Попово 

мандат 2019 – 2023 г. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добро утро колеги. 

Моля за проверка на кворума. Присъстват 28 общински съветници. Имаме кворум, 

можем да започнем заседанието. Откривам  двадесет и четвъртото заседание на ОбС Попово. 

На заседанието присъстват зам.-кмет Милена Божанов и доста членове на 

администрацията.  

 

Колеги, имате раздаден предварителен проект за дневен ред, който е от 10 точки. Няма 

допълнително постъпили точки, така че предлагам на вашето внимание проекта за дневен ред:  

 

  1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 

2021 год. 

 

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

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

собственост  /земеделска земя/  2021 год. и одобряване на оценки за продажбата им, 

чрез публичен търг. 

 

4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост и закупуване на недвижим имот – земеделска земя, собственост на 

физическо лице, за общински нужди. 

 

5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2021г.   

 



 

 

6.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІI, кад. №383 от кв. 47 по регулационния 

план на с. Цар Асен, между община Попово и „Три инвест“ ЕООД,   чрез изкупуване 

частта на Общината. 

 

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

и от публична в частна общинска собственост. 

 

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

територии – собственост на община Попово, считано от 15.12.2021 г. 

 

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

 

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

    

 

 

Който е съгласен с така прочетения проект за дневен ред да стане дневен ред на 

днешното заседание, моля да гласува.   

 

 

ЗА                                    -    29 

   ПРОТИВ                         -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ       -     0 

 

Единодушно утвърждаваме проекта за дневен ред на днешното заседание. 

 

 

 

 

Преминаваме към   първа точка   

 

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 

2021год. 

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 на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика“ доктор Русев, заповядайте. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаема госпожо зам.-кмет, уважаеми 

представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, на  

своето заседание вчера нашата комисия  с пет гласа ЗА подкрепя предложението за 

решение. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на доктор Русев. Давам думата за становище на председателя на ПК 

„Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански 

права“  г-жа Колева. Заповядайте, госпожо Колева. 

 



 

 

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаема госпожо зам.-кмет - инж. Милена 

Божанова, уважаеми членове на общинската администрация,  колеги,  нашата комисия 

заседава във вторник от 09:00 ч. сутринта  в пълен състав. По предложената ни първа 

точка от дневния ред за подкрепяне проекта за решение, след обстойното разискване от 

страна на присъстващите на заседанието на комисията  с пет гласа ЗА подкрепяме проекта 

за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на госпожа Колева. Давам думата за становище на председателя на ПК 

„Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ г-н Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми  г-н председател, уважаема  г-жо зам.-кмет, уважаеми 

служители на общинската администрация и уважаеми колеги и колежки общински 

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

с пет гласа ЗА, подкрепяме проекторешението. Благодаря за вниманието. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, господин Хасан. Давам думата за становище на председателя на ПК 

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

г-н Найден Иванов. Заповядайте. 

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаема госпожо зам.- кмет, уважаеми 

представители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги общински 

съветници, във вторник нашата комисия в пълен състав разгледа точка 1 -актуализация на 

бюджета и инвестиционната програма. Приветстваме предложението за решение, а 

именно за ремонта на многопрофилната болница - 320 000, което включва  Неврологично 

отделение и подмяната на 2 бр. асансьори, очакваме по точка втора в резерв как ще бъдат 

разпределени парите на следващата сесия, така че предлагаме на вашето внимание с пет 

гласа ЗА да подкрепите предложението за решението. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Иванов. Давам думата за становище на председателя на ПК 

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

Заповядайте. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам.-кмет, представители на 

общинската администрация, уважаеми колеги, нашата комисия в пълен състав  с 5 гласа 

ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

След като чухме становищата на комисиите, предлагам да зачета проекта за 

решение, така че моля за търпение:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 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, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности §55-01 

“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за 



 

 

„МБАЛ Попово“ ЕООД“ – със сумата 320 000 лв. /за основен ремонт на Неврологично 

отделение с обособяване на COVID-19 сектор и подмяна на 2 бр. асансьори, източник: 

§31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от Централния Бюджет/; 

 2. Увеличава се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности със сумата 300 445 лв., като сумата е за сметка на 

§31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от Централния Бюджет/; 

3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §54-00 

“Придобиване на земя“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” – обект „Придобиване на земя - с. 

Ковачевец“ със сумата 4 607 лв. /източник на финансиране: 4 607 лв. – собствени 

бюджетни средства/; 

 4. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности с 4 607 лв.; 

 5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи 

в бюджета на общината за 2021 година. 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Имате думата за коментари, предложения, мнения по отношение на актуализацията 

на бюджета. Има ли желаещи? Не виждам, предполагам, че всичко е изяснено. Добре. 

Преминаваме към гласуване в такъв случай по т.1. 

 

 

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 

 

 Единодушно приемаме актуализацията на бюджета и инвестиционната 

програма на община Попово за 2021 година! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №  235 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 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, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности §55-01 

“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 „Многопрофилни 

болници за активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за „МБАЛ Попово“ ЕООД“ – 

със сумата 320 000 лв. /за основен ремонт на Неврологично отделение с обособяване на 

COVID-19 сектор и подмяна на 2 бр. асансьори, източник: §31-18 получени от общини 

трансфери за други целеви разходи от Централния Бюджет/; 

 2. Увеличава се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности със сумата 300 445 лв., като сумата е за сметка на 

§31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от Централния Бюджет/; 

3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §54-00 

“Придобиване на земя“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” – обект „Придобиване на земя - с. 

Ковачевец“ със сумата 4 607 лв. /източник на финансиране: 4 607 лв. – собствени 

бюджетни средства/; 

 4. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности с 4 607 лв.; 

 5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи 

в бюджета на общината за 2021 година. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

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 на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“,  

заповядайте г-н Хасан  

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги,  нашата с пет гласа ЗА  

подкрепя проекта за решение. 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 внимание да подкрепите 

предложението за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, господин Иванов. 

 

 На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1, т.б и чл. 72 от Закона за местните 

данъци и такси, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Приема на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

 

Приложение: 

1. Проект на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

2. Мотиви за приемането на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

 

3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации 

на Проект за Наредба изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

  
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, имате думата за коментари, мнения, въпроси и предложения  по 

докладната записка. Има ли? Не виждам. Добре! Явно е достатъчно добре разяснено 

всичко, прието е, така че преминаваме отново 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! Отново единодушно с 29 гласа ЗА приемаме Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 
 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 236 

 
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1, т.б и чл. 72 от Закона за местните 

данъци и такси, Общинският съвет 



 

 

 
 

РЕШИ 

 
1.Приема на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

 

Приложение: 

2.   Проект на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

3.  Мотиви за приемането на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

 

4. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации 

на Проект за Наредба изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

 

 

 

Преминаваме към работа по трета точка от Дневния ред:  

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

собственост  /земеделска земя/  2021 год. 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 втора комисия г-жа  Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря, господин председател. По тази точка  нашата комисия с пет гласа ЗА 

предлагаме да  подкрепим проекта за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, госпожо Колева. Господин Хасан, заповядайте. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря. Становището на нашата комисия по тази точка  с пет гласа ЗА  

подкрепяме проекторешението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на господин Хасан. Господин Иванов, има думата.  

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми колеги с пет гласа ЗА, предлагаме на вашето внимание  да 

подкрепите предложението за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря, господин Иванов. Предложението е предвид на гореизложеното: 

 

 



 

 

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

с чл. 6, ал. 5, 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 №   Площ Кат              НТП   АОС 

Начална тръжна  

цена   лв/имот 

Попово 57649.112.90 0,624 4  зем.тр. и отдих 14435 399 

Попово 57649.112.91 0,463 4  зем.тр. и отдих 14436 296 

Попово 57649.114.245 0,915 4  зем.тр. и отдих 11366 843 

 

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

на гореописаните имоти.  

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате ли  въпроси? Не виждам. Добре. Преминаваме към гласуване по тази точка. 

Гласуването отново 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 

 

 

29  гласа  единодушно предложението за  решението по тази точка се приема ! 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 237 

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

с чл.6, ал.5, 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 №   Площ Кат              НТП   АОС 

Начална тръжна  

цена   лв/имот 

Попово 57649.112.90 0,624 4  зем.тр. и отдих 14435 399 

Попово 57649.112.91 0,463 4  зем.тр. и отдих 14436 296 

Попово 57649.114.245 0,915 4  зем.тр. и отдих 11366 843 

 

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.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост и закупуване на недвижим имот – земеделска земя, собственост на 

физическо лице, за общински нужди. 

 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 

Г-жо Колева, заповядайте. 

Венетка Колева – общински съветник 

  И по тази точка нашата комисия  с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Хасан, заповядайте. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми присъстващи, по тази четвърта точка от дневния ред, 

становището на  нашата комисия с пет  гласа ЗА също подкрепяме проекта за решение. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря. Господин Иванов!  

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. С пет гласа ЗА, предлагаме на вниманието Ви да подкрепите 

предложението за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря  ви. Предложението за решение / става дума за разширение на гробищен 

парк в с. Ковачевец/. 

Основанията за вземане на това решение са: 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6 и чл. 8, 

ал. 1, т. 1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет – Попово,  Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет – Попово допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в част V. Описание на имотите, които общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване с: 

- поземлен имот с идентификатор №37469.113.210 по КККР на с. Ковачевец, общ. Попово 

с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: нива –придобиване чрез 

закупуване от физическо лице.                        

 2. Общински съвет – Попово дава съгласие община Попово да закупи поземлен имот с 

идентификатор №37469.113.210 по КККР на с. Ковачевец, община Попово, представляващ 

нива с площ от 3,833 дка, пета категория, местност "До село", собственост на Димитър 

Ивайлов Димитров от гр.София, наследник на Ивайло Димитров Иванов, б.ж на гр. 

В.Търново с нотариален акт, вписан под №49, том3 от 3.05.1995 год., като  одобрява цена 

за закупуване на имота в размер на 4607,00 лв./четири хиляди шестстотин и седем лева/  

3. Възлага на кмета на община Попово да предприеме последващите действия, съгласно 

действащата нормативна уредба. 



 

 

  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Въпроси?  Има ли? За съжаление разширяваме гробищните паркове а не жилищната 

площ в града, но такава е реалността. Ако няма въпроси да преминем към гласуване. 

Добре, 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  ОТСЪСТВА В МОМЕНТА 

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        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

  

Предложението за Решение  става Решение! 

 

 

 

 

 

 



 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 238 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 6 и чл. 8, 

ал. 1, т. 1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет – Попово,  Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет – Попово допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в част V. Описание на имотите, които общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване с: 

- поземлен имот с идентификатор №37469.113.210 по КККР на с. Ковачевец, общ. Попово 

с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: нива –придобиване чрез 

закупуване от физическо лице.                        

 2. Общински съвет – Попово дава съгласие община Попово да закупи поземлен имот с 

идентификатор №37469.113.210 по КККР на с. Ковачевец, община Попово, представляващ 

нива с площ от 3,833 дка, пета категория, местност "До село", собственост на Димитър 

Ивайлов Димитров от гр.София, наследник на Ивайло Димитров Иванов, б.ж на 

гр.В.Търново с нотариален акт, вписан под №49, том3 от 3.05.1995 год., като  одобрява 

цена за закупуване на имота в размер на 4607,00 лв./четири хиляди шестстотин и седем 

лева/  

3. Възлага на кмета на община Попово да предприеме последващите действия, съгласно 

действащата нормативна уредба. 

  

 

 

 Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  

5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2021г.   

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 

Г-жа Колева има думата. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря, господин председател. По тази точка  нашата комисия с пет гласа ЗА 

предлагаме да подкрепим  проекта за решение. Благодаря. 

 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, госпожо Колева. Заповядайте,  г-н Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, нашата комисия  с пет 

гласа ЗА  подкрепя  проекторешението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, господин Хасан. И господин Иванов.  

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. И нашата комисия с пет гласа ЗА, подкрепя предложението за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 

На основание  чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 1 и ал. 5 от 

НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

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

2021г.:  

   в раздел ІІІ, т.А - имоти под наем в урбанизирана територия на общината:  

   Поземлен имот с идентификатор 57649.503.1465 по кадастрална карта на гр.Попово с 

площ 37 кв.м. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Въпроси?  Има ли? Щом няма 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 

 

Приемаме предложението за решение ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие: 

    

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 239 

 
 На основание  чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 1 и ал. 5 от 

НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

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

2021г.:  

   в раздел ІІІ, т.А - имоти под наем в урбанизирана територия на общината:  

   Поземлен имот с идентификатор 57649.503.1465 по кадастрална карта на гр.Попово с 

площ 37 кв.м. 

 

 
 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 

6.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІI, кад.№383 от кв.47 по регулационния 

план на с.Цар Асен, между община Попово и „Три инвест“ ЕООД,   чрез изкупуване 

частта на Общината. 

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 

Госпожо Колева, заповядайте. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря, становището на нашата комисия по тази точка като предлагаме с  пет 

гласа ЗА  да подкрепим  проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря! Становище на господин Хасан, трета комисия. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря, господин председател.Уважаеми  колеги, нашата комисия  с пет гласа 

ЗА  подкрепяме проекторешение. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 И господин Иванов, заповядайте. 

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. С пет гласа ЗА, нашата комисия също подкрепя и  предлага на вашето 

внимание да приемете предложението за решение.  

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

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

 
 

РЕШИ 

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

УПИ ІІ, кад.№383 от кв.47 по регулационния план на с.Цар Асен, чрез продажба частта 

собственост на Общината по АОС 14462/28.10.21г., представляваща 14 кв.м. дворно място 

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

ЕООД гр.Сливен 

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

на 42 лева. Цената е без ДДС.     

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

на всички дължими плащания от съсобственика.    

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Въпроси? Има ли ? За 14 кв.м., едва ли. Добре, 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 

 

Единодушно 29 гласа, приемаме предложението за решение! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

    

 

РЕШЕНИЕ № 240 

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

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

 
 

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

УПИ ІІ, кад.№383 от кв.47 по регулационния план на с.Цар Асен, чрез продажба частта 

собственост на Общината по АОС 14462/28.10.21г., представляваща 14 кв.м. дворно място 

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

ЕООД гр.Сливен 

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

на 42 лева. Цената е без ДДС.     

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

на всички дължими плащания от съсобственика.    

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

7. 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 „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 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ д-р Румен Русев.Заповядайте, д-р Русев.  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря! Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 

Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря. И госпожа Колева има думата. 

Венетка Колева – общински съветник 

  Нашата комисия предлагаме с  5  гласа ЗА  да подкрепим проекта за решение. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, госпожо Колева. Господин Иванов, имате думата. 

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Съгласувано е с всички държавни контролни органи, така че с пет гласа 

предлагаме да подкрепите предложението за решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта  за решение по тази точка има следния вид: 

 

Съгласно предоставено становище на РИОСВ гр. Шумен, имотите не попадат в 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони 

съгласно Закона за биологичното разнообразие. При справка в ОС ”Земеделие” 

гр.Попово е посочено, че парцелите не попадат в актуалния специализиран слой 

„Постоянно затревени площи.” 

 

 

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. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

    На основание чл.4 от Наредба № 3 от 27 януари 2021г. за условията и реда за 
обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън 
обектите, регистрирани в Областните дирекции по безопасност на храните следва 
общината да предложи подходящ терен в зависимост от капацитета на животновъдните 
обекти, намиращи се на територията на община Попово.  
  Определеният терен е в поземлен имот с индетификатор 30332.24.259 с площ от 
254,821дка в землището на с.Зараево. 
  В тази връзка ОбС-Попово: 
     
  1. Разрешава от имот с ин. 30332.24.259 с обща площ от 254,821дка, 8 категория, 
местност “Чапата“ с НТП пасище и АОС 10185, да бъдат отделени 5,000дка, съгласно 
приложената схема, като новообразуваният имот се  обявява за частна общинска 
собственост. 

       

      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на имот с ид. 30332.24.259 по КККР на 

с.Зараево /стар   №000259 по КВС/, от НТП-пасище, да бъде променено на друг вид 

земеделска земя. 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

        Така колеги, това е предложението за решение по тази точка. Давам думата за 

коментари, предложения, мнения по въпроса. Някой желае ли нещо да каже по тази точка? 

Добре, няма да има изказвания. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването 

по тази точка е поименно, така че започвам: 

 

 

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  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

17. Мариян Венциславов Бодев  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

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  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

За тази точка ни трябва квалифицирано мнозинство, но ние го имаме. При  25 гласа 

имаме квалифицирано мнозинство, добре. 

Колеги, с 25 гласа ЗА, НУЛА –против,  ЧЕТИРИ- въздържали се, предложението за 

решение по тази точка се приема. И обявяваме този имот/ делим го с пет дка./ и го 

обявяваме от публична в частна общинска собственост. 

 

 

 

 



 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  

  

 РЕШЕНИЕ № 241 

 

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. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

   На основание чл.4 от Наредба № 3 от 27 януари 2021г. за условията и реда за 
обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън 
обектите, регистрирани в Областните дирекции по безопасност на храните следва 
общината да предложи подходящ терен в зависимост от капацитета на животновъдните 
обекти, намиращи се на територията на община Попово.  
  Определеният терен е в поземлен имот с индетификатор 30332.24.259 с площ от 
254,821дка в землището на с.Зараево. 
  В тази връзка ОбС-Попово: 
      1. Разрешава от имот с ин. 30332.24.259 с обща площ от 254,821дка, 8 категория, 
местност “Чапата“ с НТП пасище и АОС 10185, да бъдат отделени 5,000дка, съгласно 
приложената схема, като новообразуваният имот се  обявява за частна общинска 
собственост. 

       

      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на имот с ид. 30332.24.259 по КККР на 

с.Зараево /стар   №000259 по КВС/, от НТП-пасище, да бъде променено на друг вид 

земеделска земя. 

 

 

 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред. 

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

територии – собственост на община Попово, считано от 15.12.2021 г. 

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

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Становище – трета комисия,  г-н Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря Ви, г-н председател, уважаеми присъстващи, становището на нашата 

комисия по тази точка и е с пет гласа ЗА подкрепяме проекторешението. Благодаря Ви, за 

вниманието. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви, г-н Хасан.  

 

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

 

 

Приложение: 

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

собственост на община Попово 

2. Писмо с вх. № 30-159-38/04.11.21  

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, имате ли въпроси? Заповядайте, господин Дюкенджиев. 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

Искам да попитам, защото струва ми се, че на последната страница, където пише 

дърва за горене - широколистни. Два пъти меки има, а трябва едното - твърди, другите - 

меки. Цената е различна. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Широколистни…меки? 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

И пак меки под тях. Трябва да е твърди. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Най - отдолу дърва за горене? 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

Да. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Има ли някой, който може да отговори? Така ли е, вярна ли е забележката, 

която направи господин Дюкенджиев? Къде да поправим? 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

На второто. Широколистни меки… 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Широколистни меки, там където е 18 лв. на кубик трябва да бъде широколистни 

твърди. 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

Точно така. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре! Благодаря много г-н Дюкенджиев за… 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 И още една забележка. Малко  нагоре са изпуснали тройката на метри кубични на 

церови.. и тополови. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да.  В тополови трябва да бъде … в тополови, то всъщност същото е и в  церови. . 

Това трябва да бъде в кубични метри. Въобще, където има метри трябва да бъде в кубични 

метри.  

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Точно, точно так.а 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, добре, благодаря.  Добре, това ще бъде поправено. Това е техническа грешка, не го 

подлагам на гласуване, защото е по-скоро техническа, даже пунктуална долу. Добре, 

някакви други забележки? 



 

 

 Аз имам въпрос - организацията на тази сеч се прави от ДЛС "Черни Лом", 

нали…преди време имахме едно Решение, мисля че на ОбС или най- малкото сме 

коментирали тази тема по отношение на извозването на тези дърва от гората и 

достигането на тази дървесина за горене специално до населението.  

Има доста оплаквания, включително и до мен стигнали за начина на организиране на 

това извозване. Същност какво се случва там където горите са в близост до обработваема 

земя, не се спазват тези пътища които са покрай горите. Реално има нанесени щети върху 

селскостопанската продукция. Това същото се отнасяше и за извозването на дървесината 

от фирмите през селата. Спомням си, че имаше такова оплакване от кмета на Помощица, 

ако се не лъжа преди време, че тежкотоварни автомобили карат през центъра и разбиват 

асфалта. Не знам доколко Общината може да влияе като условие, когато определяме тези 

цени и въобще когато става дума за извозване на дървесина, но мисля, че това условие 

трябва да бъде едно от условията, които трябва да се наблегне върху тях, когато се извозва 

тази дървесина. Какво се получава в момента? Населението, който с каквото може и 

понеже там пътищата - черните са в недобро състояние не е направено някакво усилие, за 

да бъдат направени в добро състояние за предвижване. Кой дошъл с лека кола, кой с 

ремъркенце и карат през нивите, за да може да им е по-лесно и това е  все пак някаква 

вреда върху посевите на земеделците.  Ако може да се обърне внимание в това отношение, 

това е моята забележка.  

Така, други въпроси ? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване по тази точка. 

Гласуването е отново поименно, всъщност секунда само явно. Който е съгласен с така 

направеното предложение за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА 

 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 

 

ЗА    -   27   

 ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Двама излязоха. Приемаме предложението за Решение! 

    

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 242 
 

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

 

 



 

 

Приложение: 

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

собственост на община Попово 

2. Писмо с вх. № 30-159-38/04.11.21  

 

 

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 

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

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

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

По девета точка- молби на граждани за отпускане на еднократна помощи, давам думата 

на д-р Русев за да зачете подалите заявления. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми господин председател, разгледахме следните молби: 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1. Стефана Станкова Пенева    - 500лв. 

 

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

 

1. Фатме Юмерова Джанипова 

2. Юмер Юнузов Ибрямов 

3. Пенка Жекова Михалева 

4. Тензиле Назиева Ахмедова 

5. Анелия Иванова Каракашева 

6. Магда Надкова Стефанова 

7. Юлия Магдева Бейтолова 

8. Надка Стефанова Михова 

9. Мирослава Анастасова Колева 

10. Павлинка Димитрова Атанасова 

11. Юнуз Ибриамов Османов 

12. Милен Христов Минчев 

13. Садие Османова Арсова 

14. Салиме Ахмедова Османова 

  

ІІІ. За доуточняване: 

1.Осман Алиев Османов 

2.Алдин Димитров Атанасов 

3.Севда Михайлова Ангелова 

4.Сабрие Рамадан Мехмед 

5.Илмие Рафедова Османова 

 

 

Общо са отпуснати  500 лева, остатъка е 160 лева. Оставили сме ги за следващата сесия, 

евентуално нещо спешно, ако има да.. 
 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, д-р Русев. 

 

 



 

 

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. Стефана Станкова Пенева    - 500лв. 

 

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

 

1. Фатме Юмерова Джанипова 

2. Юмер Юнузов Ибрямов 

3. Пенка Жекова Михалева 

4. Тензиле Назиева Ахмедова 

5. Анелия Иванова Каракашева 

6. Магда Надкова Стефанова 

7. Юлия Магдева Бейтолова 

8. Надка Стефанова Михова 

9. Мирослава Анастасова Колева 

10. Павлинка Димитрова Атанасова 

11. Юнуз Ибриамов Османов 

12. Милен Христов Минчев 

13. Садие Османова Арсова 

14. Салиме Ахмедова Османова 

  

ІІІ. За доуточняване: 

1.Осман Алиев Османов 

2.Алдин Димитров Атанасов 

3.Севда Михайлова Ангелова 

4.Сабрие Рамадан Мехмед 

5.Илмие Рафедова Османова 

 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 

 

ЗА    -   28   

 ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

. 

 

 

Един отсъства. Приемаме решението по тази точка. 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 243 
 

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. Стефана Станкова Пенева    - 500лв. 

 

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

 

1. Фатме Юмерова Джанипова 

2. Юмер Юнузов Ибрямов 

3. Пенка Жекова Михалева 

4. Тензиле Назиева Ахмедова 

5. Анелия Иванова Каракашева 

6. Магда Надкова Стефанова 

7. Юлия Магдева Бейтолова 

8. Надка Стефанова Михова 

9. Мирослава Анастасова Колева 

10. Павлинка Димитрова Атанасова 

11. Юнуз Ибриамов Османов 

12. Милен Христов Минчев 

13. Садие Османова Арсова 

14. Салиме Ахмедова Османова 

  

ІІІ. За доуточняване: 

1.Осман Алиев Османов 

2.Алдин Димитров Атанасов 

3.Севда Михайлова Ангелова 

4.Сабрие Рамадан Мехмед 

5.Илмие Рафедова Османова 

 
 

 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.  

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 До този момент няма  постъпили писмени такива. Ако някой от вас желае нещо да 

каже, заповядайте. Няма. Добре. Благодаря Ви, колеги. Поради изчерпване на дневния ред 

закривам  двадесет и четвъртото заседание на ОбС Попово. 

 

 

 

 

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 / 


