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ПРОТОКОЛ    № 25 
 

 

 

Днес, 16.12.2021 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 

се проведе ДВАДЕСЕТ  И ПЕТОТО 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 –  29 общински съветници. Имаме кворум, можем да 

вземаме решения, откривам  двадесет и петото заседание на ОбС Попово. 

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

Божанова, зам. Кмет Трифонов, зам. Кмет Димитър Петков и представители на общинска 

администрация.  

 

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 11 точки. Няма 

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

на днешното заседание: 

 

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

2021год. 

 

2.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

територията на Община Попово за 2022 година. 

 

3.Разходване на собствени средства от партидата на Община Попово в РИОСВ, от 

отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 

специализирана техника и оборудване. 

 

4.Промяна в структурата и числеността на звена, дейности и мероприятия към 

Общинска администрация – гр. Попово 

 

5. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 

собственост на язовир: „Водица”  с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях 

дейности” 

 

6.Актуализиране на Плана за действие за общинските концесии на община Попово за 

периода 2021 г. – 2027 г. 



 

 

 

7.Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. 

 

8.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. 

 

9.Създаване на Kомисия на Общински съвет – Попово по чл. 6 от Правилника за 

финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми 

на територията на община Попово 

 

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

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

 

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

 

 

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

днешното заседание, 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.Актуализация на бюджета 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 за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

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

представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, на 

своето заседание нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 Георгиев, уважаеми г-н Кмет на Община Попово, 

уважаеми зам. Кметове, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители 

на общинска администрация, нашата комисия заседава на 13ти понеделник от 9:00 часа 

сутринта в пълен състав и след като разгледахме точката, която ни беше предложена за 

обсъждане,  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 Кмет, уважаеми зам. Кметове и 

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

заседава вчера в пълен състав и по тази в точка становището и е с три гласа ЗА, нула 

ПРОТИВ и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ 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. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове, 

уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги, в 

пълен състав във вторник на 14ти нашата комисия разгледа отправените от 

председателския съвет точки  и конкретно по първа точка с пет 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 г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове, 

уважаеми колеги, нашата комисия в пълен състав с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

подкрепя проекта. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, ще ми позволите да зачета само основанията, защото решението ви е 

раздадено предварително и е доста обемисто като текст, ако има някакви допълнения 

тогава бихме могли да ги зачетем във връзка с текста като цяло. Основанията са: 

 

 

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, 

във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК., Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 

 
1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2021 

г. съгласно Приложение №1; 



 

 

2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2021 г. 

съгласно Приложение №2; 

3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 

ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 

поддържане на уличната мрежа” – обект „Проект „Рехабилитация на ул. "Отец Паисий" 

гр. Попово от ул. "Каломенска" до ул. "Райко Даскалов" вкл. стр. надзор - 2 520 лв. и 

авторски надзор - 2 160 лв." със сумата 13 294 лв.; /източник на финансиране: 13 294 лв. – 

целева субсидия за капиталови разходи/. 

4. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 122 „Общинска 

администрация” – обект „Котел за комбинирана сграда кметство с. Ковачевец“ със сумата 

2 980 лв. /източник на финансиране: 2 980 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-05 

„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 622 „Озеленяване” – обект „Техника за 

озеленяване“ със сумата 760 лв. /източник на финансиране: 760 лв. – целева субсидия за 

капиталови разходи/; 

6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 759 „Други 

дейности по културата” – обект „Климатици за Дом на културата Димо Коларов гр. 

Попово“ със сумата 10 лв. /източник на финансиране: 10 лв. – целева субсидия за 

капиталови разходи/; 

7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §53-09 

„Придобиване на други нематериални активи“ за дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект 

„Изготвяне на КПИИ за рехабилитация и реконструкция на ул. „Белите брези“ гр. Попово, 

в т.ч. ПУП, ПУР и инвестиционен проект“ със сумата 9 600 лв. /източник на финансиране: 

9 600 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/. Обектът се отнася към § 52-06 

“Изграждане на инфраструктурни обекти“ на същата дейност; 

8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §53-09 

„Придобиване на други нематериални активи“ за дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект 

„Изработване на инвестиционен  проект за техническа инфраструктура на прилежащата 

улична мрежа на ЖК "Младост, кв.7,8,9б,10,10а,11“ със сумата 5 960 лв. /източник на 

финансиране: 5 960 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/. Обектът се отнася към § 

52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ на същата дейност; 

9. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект 

„Изработване на техническа документация, съгласно изискванията на чл.106 от Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние на 15 бр. общински язовири, в т.ч. проектиране и доклади за 

съответствие  на 13 бр. и проект за ликвидация на 2 бр.” от § 53-09 „Придобиване на други 

нематериални активи“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” на § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи“; 

10. Променя се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности 

на §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – обект „Основен ремонт на 

спортна площадка в ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово към помощна сграда, който е в 

размер на 75 000 лв. източника на финансиране и става, както следва: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2021 г. – 37 604 лв., приходи от продажба на земя – 27 396 лв. и 

собствени бюджетни средства на ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – 10 000 лв./; 

11. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности 

на §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 389 



 

 

„Други дейности по образованието” – „Занятия по интереси“ - Закупуване на: Лазерно 

мултифункционално устройство – 2 броя“ със сумата 6 922 лв. /източник на финансиране: 

6 922 лв. – собствени бюджетни средства/; 

 12. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 

параграфи в бюджета на общината за 2021 година. 

13. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, 

ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на Р. България, в 

частност жителите на Община Попово. 

Мотиви: 

Настоящото Решение се прие 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, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение, 

поради следните причини:  

Бюджетната 2021 г. приключва след 15 дни, а промените в Бюджета касаят 

приходи и разходи за 2021 г. Влизането в сила на Решението веднага след неговото 

приемане ще спомогне за успешното приключване на бюджетната 2021 г. в Община 

Попово.  

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 

в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Колеги, това е предложението за решение. То ви е раздадено предварително в 

писмен вид. Няма до този момент постъпили предложения за корекции, разгледано е от 

всички комисии, което предполага че сте го разгледали детайлно всеки един от вас. 

Очаквам мнения, становища, предложения по  докладната. Има ли желаещи, някой да се 

изкаже? Невиждам. Приемаме, че всичко е изяснено в комисиите и в такъв случай 

подлагам на гласуване точката.  

  

Който е съгласен това предложение да влезе в проекта за решение, моля да гласува, 

гласуваме ПОИМЕННО: 

 

 

Гласуваме  ПОИМЕННО: 

 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  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 244 
 

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, 

във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК., Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 

 
1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2021 

г. съгласно Приложение №1; 

2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2021 г. 

съгласно Приложение №2; 

3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 

ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 

поддържане на уличната мрежа” – обект „Проект „Рехабилитация на ул. "Отец Паисий" 

гр. Попово от ул. "Каломенска" до ул. "Райко Даскалов" вкл. стр. надзор - 2 520 лв. и 

авторски надзор - 2 160 лв." със сумата 13 294 лв.; /източник на финансиране: 13 294 лв. – 

целева субсидия за капиталови разходи/. 

4. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 122 „Общинска 

администрация” – обект „Котел за комбинирана сграда кметство с. Ковачевец“ със сумата 

2 980 лв. /източник на финансиране: 2 980 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 



 

 

5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-05 

„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 622 „Озеленяване” – обект „Техника за 

озеленяване“ със сумата 760 лв. /източник на финансиране: 760 лв. – целева субсидия за 

капиталови разходи/; 

6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 759 „Други 

дейности по културата” – обект „Климатици за Дом на културата Димо Коларов гр. 

Попово“ със сумата 10 лв. /източник на финансиране: 10 лв. – целева субсидия за 

капиталови разходи/; 

7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §53-09 

„Придобиване на други нематериални активи“ за дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект 

„Изготвяне на КПИИ за рехабилитация и реконструкция на ул. „Белите брези“ гр. Попово, 

в т.ч. ПУП, ПУР и инвестиционен проект“ със сумата 9 600 лв. /източник на финансиране: 

9 600 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/. Обектът се отнася към § 52-06 

“Изграждане на инфраструктурни обекти“ на същата дейност; 

8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §53-09 

„Придобиване на други нематериални активи“ за дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект 

„Изработване на инвестиционен  проект за техническа инфраструктура на прилежащата 

улична мрежа на ЖК "Младост, кв.7,8,9б,10,10а,11“ със сумата 5 960 лв. /източник на 

финансиране: 5 960 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/. Обектът се отнася към § 

52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ на същата дейност; 

9. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект 

„Изработване на техническа документация, съгласно изискванията на чл.106 от Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние на 15 бр. общински язовири, в т.ч. проектиране и доклади за 

съответствие  на 13 бр. и проект за ликвидация на 2 бр.” от § 53-09 „Придобиване на други 

нематериални активи“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” на § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи“; 

10. Променя се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности 

на §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – обект „Основен ремонт на 

спортна площадка в ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово към помощна сграда, който е в 

размер на 75 000 лв. източника на финансиране и става, както следва: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2021 г. – 37 604 лв., приходи от продажба на земя – 27 396 лв. и 

собствени бюджетни средства на ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – 10 000 лв./; 

11. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности 

на §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 389 

„Други дейности по образованието” – „Занятия по интереси“ - Закупуване на: Лазерно 

мултифункционално устройство – 2 броя“ със сумата 6 922 лв. /източник на финансиране: 

6 922 лв. – собствени бюджетни средства/; 

 12. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 

параграфи в бюджета на общината за 2021 година. 

13. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, 

ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на Р. България, в 

частност жителите на Община Попово. 

Мотиви: 

Настоящото Решение се прие 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, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение, 

поради следните причини:  

Бюджетната 2021 г. приключва след 15 дни, а промените в Бюджета касаят 

приходи и разходи за 2021 г. Влизането в сила на Решението веднага след неговото 

приемане ще спомогне за успешното приключване на бюджетната 2021 г. в Община 

Попово.  

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 

в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2. Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

територията на Община Попово за 2022 година. 

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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

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. По тази точка нашата комисия с три гласа ЗА и два 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ предлагаме да подкрепите 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. Нашата комисия с три гласа ЗА и двама 

ВЪЗДЪРЖАЛИ 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. Уважаеми г-н председател. По тази точка с пет гласа ЗА нашата 

комисия подкрепя 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 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя 

проекта. Благодаря. 

  

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във вр. с чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване и 

третиране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на 

територията на Община Попово за 2022 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Така колеги, имате думата за коментари по тази точка. Доколкото разбирам в 

комисиите е имало обсъждане, така че очаквам да чуя вашите мнения и предложение по 

тази точка, заповядайте. Заповядайте, г-н Анастасов. 

Драгомир Анастасов Петров – общински съветник 

Уважаеми г-н председател, уважаеми Кмете, гости от администрацията, въпросът 

ми е следния, във връзка със средствата за транспортиране и сепариране. Знаем много 

добре, че сепарирането е много важна част от работата по битовите отпадъци и на 

комисията питах, разбрах че още не се прави сепариране, а ни беше основна цел и много 

добре знаем, че при едно добро сепариране голяма част от отпадъците отпадат и няма да 

даваме пари толкова за транспорт. Защо ние натискаме специално за тази сепарираща 

система, защо още не е почнала да работи и как и защо, ако може някой да ми отговори. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря, г-н Анастасов. Други въпроси? Д-р Веселинов, заповядайте. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н председател, г-н 

Петров, коя е тази инсталация която трябва да работи? Тя не е нито закупена, нито 

монтирана. Имахме един проект с фирмата, с която прекратихме договорите съвместно. 

Проекта остана в този момент реализиран само в частта проектиране, предстои наистина 

цялостен проект за площадката, която в момента събираме отпадъците, возим ги към 

Езерово. Мислите ли, че сепарирането ще намали разходите? Напротив, сепарирането ще 

вдигне разходите. И много от колегите започнаха да се отказват и натиска върху Девня е 

огромен от общините от Североизточна България да возят отпадъците без да сепарират, 

защото имено тези отпадъци, които се сепарират после трябва да се реализират в заводи, 

които в България още не са изградени и почти никой не ги изкупува и нямат направления. 

Ние в предложението не сме вдигали такса смет, както виждате, а по нататък при 

гласуване на следваща точка ще видите, че правим първите стъпки около решаването на 

комплексния проблем с битовите отпадъци, с техниката която би трябвало вие да сте 

видели и да гласувате на следваща точка. Постепенно това, което си го бяхме задали като 

задача за мандата, да търсим поевтиняване на тази услуга  с наши сили и с наша фирма 



 

 

или със звено към общинска администрация, трябва да го направим според финансовите 

ресурси, които имаме. Аз очаквам някакво предложение от вас, след като казвате, че се 

въздържате или искате сепариране. Някакво предложение, кажете. Инсталацията беше 

подготвена от фирмата, която ви казах за закупуване от Австрия. В момента ние с тази 

фирма нямаме уговорки, така че всичко трябва да мине по обществена процедура със 

средствата които имаме или сме имали и сме гласували и ако те стигнат по онзи проект, 

който между другото направихте така да го проверяват, включително и специализирана 

прокуратура. За сега това мога да ви кажа.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря на д-р Веселинов. Други коментари? Има ли? Г-н Петров, заповядайте. 

Драгомир Петров – общински съветник 

 Ами вижте, значи ние останахме с впечатление още предния път, че специално тая 

сепарираща система ще я платим общината и ще остане за нас. Аз незнаех, че не е дошла 

въобще. Само че, въпреки всичко пише средства за транспортиране и сепариране на 

битовите отпадъци. Значи там ще се правят, където ще ги караме, така ли, защото така е 

описано в точката. Благодаря.  

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Да, точно така. Сега, дали сепарират там или направо ги горят това нас не ни 

интересува. Ама вижте, пак се връщам на този въпрос. Вижте натиска върху Девня от 

общините Нови Пазар, Каспичан, всички от Североизточна България, но те нямат 

капацитет да приемат техните отпадъци, включително и Шумен. Вижте какво става. 

Драгомир Петров – общински съветник 

 Въпреки всичко аз имам и още едно нещо, защото то е свързано със следваща 

точка, защото колегите, които по центъра работим, търговците, голям проблем има с 

хартията. Нали всички подписахме заповед, която сте пратили, че подлежим на глоба, ако 

ги хвърляме в контейнерите, разбираемо е. Защото мога да ви кажа, че особено в големите 

магазини това е голяма проблем и ние със собствени средства трябва да ги караме 

картоните горе и въобще много сложна работа и всички колеги са възмутени и се чудят 

какво да правят с тази хартия. Имаше контейнери, тези пластмасовите където се слагаше 

хартия, сега ги няма и тях и просто голям проблем е. Ако може да отговорите или да 

вземете някакво решение за тия неща, защото в крайна сметка ние сме първа зона и не 

плащаме въобще малко пари за данък смет. И в един момент аз ще си вземам картоните, 

ще ги събирам, ще си събирам бутилките и ще отивам да ги нося, тя много сложна работа. 

Благодаря ви.  

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Да, след Нова Година ще бъдете изненадани, не само вие, г-н Петров, а всички 

търговски обекти, които акумулират огромно количество смет. Тази смет не е битова смет. 

Тя е смет на база на производство или на търговска ваша дейност. Така че ще ви се даде 

срок да си сключите договор с фирмата, която събира битовите отпадъци на гражданите, 

защото 11 000лв. влизат от търговците, а навсякъде са препълнени контейнерите със 

хартия, както казвате и други отпадъци от търговската дейност. Това натоварва 

допълнително Общината. С тези три месеца срок, който ще развива търговска дейност ще 

си сключи договор с фирмата, която събира битовите отпадъци. Ако не сключи договор, 

ще си търси начин, тези отпадъци от търговската дейност, както много предприятия на 

територията на общината вече са си сключили договор и си предават отпадъците от 

дейността, така и търговците ще го направят същото. Общината събира такса смет от 

гражданите, а на база на данъчна оценка, айде да не цитирам, но магазини които пълнят 

по два контейнера за два дни, а пък съм извадил, плащат смешно ми беше, 71 лева на 

година. Не е така с всички търговски обекти. Има някой, които стигат и 700 лева. Но това 

по никакъв начин не може да продължава така, защото отново казвам ние товарим 

гражданите с такса смет на база на други тегловни отношения, които отиват в 

сметосъбиращата фирма. Фирмата, преди седмица проведох разговор, подготвя специална 

кола, която ще тегли тези предадени от търговците и на тегловни отношения ще сключи 



 

 

договор. Всички контейнери, които се намират около търговските обекти и са собственост 

на фирмата и са за услуга на гражданите, ще бъдат премахнати. Затова тези три месеца за 

мен ще бъдат достатъчен срок, за да се оформят договорните отношения между фирмите и 

сметосъбиращата техника, а не че няма изкупуване, изкупуват хартия, но вие сами знаете, 

че е за смешни стотинки и както съм чувал от вас, то само транспорта не се плаща да се 

закара тази хартия до фирмата, която купува. А те изкупуват на такива смешни стотинки 

хартията, защото после имат проблем с предаването на тази хартия, изобщо 

централизирано в България не е решен като цяло въпроса и сега ще има както за ВиК 

структурите, ще има преразглеждане и за сметосъбирането с изграждане на няколко 

завода за изгаряне на отпадъци. Най – после държавата ще се задейства, защото неможе 

повече общините да се занимават и на общините да се остави изцяло този проблем. Това е, 

което мога да ви кажа за търговската дейност и за събиране на отпадъците. Единадесет 

хил. лева за цялата община за мен е смешна сума на база на данъчната оценка на имотите. 

Има магазинчета, които са в гаражи и акумулират толкова отпадък от търговската 

дейност, а плащат десетина лева. Е, няма как да стане да продължи това нещо.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Почти на всяка сесия си говорим за отпадъците, за третиране, за оползотворяване, 

но докато не се реши на национално ниво това нещо, няма как да се реши и на месно. 

Всъщност може да се реши, но ще бъде пак някакво частично решение. Ако вземем 

пример от западна Европа, например Германия – всеки си сключва индивидуален договор. 

Между другото тук при нас също има такава опция, аз незнам колко от колегите се 

възползват, но всеки може да си плати един контейнер за цяла година, който да бъде по 

принцип само за него, за фирмата, която той използва и за отпадъците, които само той 

изхвърля. Някой от колегите ползват тази опция, която мисля че не е лоша като вариант.  

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Г-н председател, не само ползват, но и протестират защо общината не сме въвели за 

всички фирми и търговски дейности на територията. Защо само те, а не и другите както е 

по наредбата, защо не са си сключили договори и това ще го направим.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това е добър вариант. Аз мога да дам пример със себе си, аз съм така -  сключил 

съм си договор, имам контейнер, плащам си за местата, където аз работя, плащам си на 

година един или два контейнера, за да мога да се възползвам, защото мисля, че това е 

правилен и справедлив вариант. Ако видиш, че не ти стига един контейнер има 

възможност да си доплатиш за още един. Така може да си следиш отпадъка, който ти 

генерираш и да си на ясно, че изхвърлянето става само за теб. Така, да не се отплесваме. 

Има ли други коментари или предложения по отношение на тази докладна? Няма. 

 В такъв случай 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  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 № 245 
 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във вр. с чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, Общинският съвет 

 
 

 

 

РЕШИ 
 



 

 

1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване 

и третиране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата 

на територията на Община Попово за 2022 година, съгласно Приложение 1. 
 

 

 

 

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  

3. Разходване на собствени средства от партидата на Община Попово в РИОСВ, от 

отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 

специализирана техника и оборудване. 

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. По тази точка от Дневния ред нашата комисия с три гласа ЗА и  два 

ВЪЗДЪРЖАЛИ 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, уважаеми колежки и колеги, нашата с пет гласа ЗА подкрепяме 

проекта за решение. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, предложението за решение има следния вид: 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 2., във връзка с чл. 24, т. 2 и т. 3 от Наредба №7 от 

19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет Попово дава съгласие за разходване на натрупаните средства от 

отчисленията по чл. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, от банковата 

сметка за чужди средства към РИОСВ-Шумен, за закупуване на: 

- Многофункционална машина за дезинфекция на обществени територии и 

събиране на едрогабаритни отпадъци; 

- Многофункционална, комбинирана, вакуумна мотометачна машина; 

- Многофункционална машина за почистване и събиране на зелени отпадъци; 

- Косачка за високи тревни площи; 

- Косачка за неравни терени за поддръжка на обществени площи; 

- Фреза за дънери; 



 

 

- Мини челен товарач с необходимата прикачена техника за събиране на 

генерирания от домакинствата отпадък през отоплителния сезон; 

- Челен товарач, тип фадрома  с необходимата  товароподемност за 

претоварване на смесени битови отпадъци; 

- Електронна везна с обхват до 60т, за контролиране на количествата по 

видове отпадъци; 

- 10 броя контейнери за твърди битови отпадъци – тип „Бобър”, с вместимост 

1100л;   

- 20 броя кошове за събиране на отпадъци с вместимост 60л; 

 

,в размер до 885 930 лв /осемстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет 

лева/; 

  

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това е предложението за решение. Имате думата за коментари. Имаме ли? Тази 

сума не беше ли малко по голяма при едно изчисление, което бяхме правили с вас? Аз 

имам спомен, че беше нещо над милион, в момента са 885 хиляди. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Искам да внеса разяснение по тази точка. Димитър Димитров е прав, ние 

гласувахме тогава именно за този проект двеста и колко беше и четиринадесет ли, 

забравих и тогава започнахме с избор на фирма, която да направи проекта и да започне 

изпълнение по този проект на площадката за събиране на отпадъци. Това вървеше 

паралелно с намеренията за инвестиции на фирмата с подписан договор за сметосъбиране 

и там отделно беше инвестицията на фирмата за сепарираща техника от Австрия и 

изгаряне на отпадъците. Ние от наша страна трябваше да подготвим основата за 

внедряване на тези инвестиции. Нещата се промениха. Затова милион и горница, което 

председателя визира, намаля с тази сума. Засега сме платили нямам спомен, само проекта 

десетина хиляди лева, останалите пари стоят, избор на фирмата изпълнител също. 

Договор подписахме ли? Подписахме. Те обаче продължават да не изпълняват договора, а 

тази фирма Кюстендилска е вързана и с един друг проблем, който вече година и половина 

тежи на общината. Тази фирма обжалва всички до сега процедури по обществената 

поръчка за ремонт на стадиона. Минахме два пъти през КЗК, накрая наехме адвокат, така 

да се каже топ адвокат от София за да преодолеем спирачката на тази фирма, която явно 

работи срещу интереса на общината и върви срещу фирмата по ремонта на стадиона, тя е 

една Русенска фирма и в момента чакаме решението. Кога беше делото? 15ти септември 

във ВАС. От 15ти септември до сега нямаме резултат, защото председателя на съдебния 

състав се разболял от Ковид и от тогава е затрупан с дела, излезе в отпуск и сега вече е на 

работа. Няколко пъти търсим връзка, но ВАС никой не пускат. Имаме уверенията, че 

всеки момент ще излезе на сайта решението за стадиона. Тогава ще мислим и търсим 

начини да развалим или продължим този договор за сметосъбирането, след като си уредим 

отношенията с избора на изпълнител на стадиона. Може би това ги дразни и чакат да 

загубим парите по оперативната програма, което няма как да стане. Вече ние пускаме 

втората процедура, за втория етап на стадиона за избор на изпълнител. Така че ще вървят 

и първи и втори етап по ремонта на стадиона. Това беше отклонението. На нас ни трябват 

първо, виждате този челен товарач или фадрома да не плащаме грешни пари на чужда 

фирма, която товари отпадъците на два, три дни. Електронната везна която е визирана тук, 

това е кантар който ще тегли отпадъците на тези огромни тирове, които карат към Езерово 

отпадъците, а не да ползваме кантара и да плащаме естествено горе на Антола. Тези 

контейнери, които сме записали имаме много атаки в сайта на общината за състоянието на 

отбивките по пътищата, аз не еднократно съм ги препращал към Търговище, тъй като тези 

пътища – първи и втори клас те не са общински, но хората това не ги интересува и 



 

 

атакуват и мен и общината, че не чисти отбивките. Погледнете какво става към посока 

Бяла, към Търговище, погледнете към Разград. Направихме опит, хората които пътуват 

към Ковачевец и Водица могат да видят вече промененото състояние на държавния път, 

на отбивките. Над Калето язовира съм ангажирал хората, които са в “Ковачевската 

крепост“ – атракцията. Те чистят. Изхвърлихме всички тези компрометирани, бетонни 

рингове, които бяха начупени, защото се палеха отпадъците вътре. Там сложихме първите 

контейнери на трите отбивки – „Ковачевско кале“, на „Кораба“ и на другата отбивка на 

входа на Ковачевец. Елате да видите каква е промяната. Който пътува, може да каже. 

Същото ще го направим към Търговище и Разград, защото мен ме е срам, предполагам и 

вас, въпреки че това е държавна дейност и ме атакува Милена Божанова, ние всички 

живеем в една държава и не може да се крием и да казваме, че на територията на община 

Попово трябва друг да отговаря и да върши тази работа. Сигурно Агенция пътища няма 

тази възможност. Те имат други милиони, които трябва да усвояват, а не да се грижат за 

пътищата. Това е закачка. Ще видим и от там какво ще излезе. Връщам се нагоре. 

Започнахме да правим улици, знаете с нови бордюри. Имаме едно социално предприятие, 

направихме го наистина социално. Там са хора, които така или иначе трябва да им дадем 

някаква работа, за да имат доходи. Вървят с метли, един работи – трима гледат. Повече не 

можем да продължаваме в Попово по този начин, особено в града. Затова купуваме, аз 

незнам, накарах едни снимки да ви предложат, дали ги видяхте? На изложенията с 

кметовете, други колеги сме приказвали на тази тема, споделил съм опит и тези машини 

съвместват десетки работници, които вървят и метат. Социалното предприятие ще си 

остане, там ще бъдат хора, които са в незавидни социални финансови възможности, нека 

ходят, нека да работят. Но покрай тези нови построени улици и бордюри трябва да пуснем 

машина, която даже има и отклоняваща секция и чисти не само от листа и от прах, и от 

кал улиците. Сигурно парите няма да ни стигнат за нова, защото нова е 500-600 хил. лева, 

ще вземем рециклирана, такава ще бъде и обществената поръчка. Виждам такива 

рециклирани с каква гаранция беше, с три ли, забравих вече внос от Германия. Такава 

многофункционална машина с кош за разхвърляне на сол и пясък с цистерна, с миещи 

функции също ще обявим поръчка, защото улиците трябва да си ги мием и то ние. По 

нататък ще видите и във звеното, което предлагаме да гласувате като структура. Третата 

машина, която трябва да коси, сега работим пак към Социалното предприятие с едно 

ЮМЗ, мъчим се да косим банкетите, а тази машина, която вземаме пак по обществена 

поръчка, тя не само, че ще коси банкетите, но и тя ще стига до шест метра височина с 

отклоняващо рамо за клоните, дървесните видове, храсти, което е проблем особено в 

някой населени места където минават през горски масиви. Има едни косачки, които вече 

общините ги ползват за високи тревни площи. Аз даже се учудих, ходих да ги гледам в 

Карнобат, че такава косачка, то не е и косачка, то се казва молчиране на тревните площи, 

ползват го и за стадиони. Сега какво правим? Минава това звено от социалните, коси 

тревните площи, едни вървят с чували и събират, метат. А тези две машини за тревни 

площи те са молчиращи, така че трева, която се изхвърля навън, тя отива в земята и 

молчира и по този начин всичко си остава на място и не е необходимо допълнителна 

работна ръка да събира, да транспортира после този растителен отпадък от косенето. 

Интересно ми беше, че гледах при кметове, други колеги, а и на изложението предлагат 

една фреза за дънери, ами тръгнахме вече да си обновяваме тротоарите, но проблем са 

тези дънери. С тази фреза по някакъв начин са решили въпроса и изяжда дървесината от 

останалите дървета, дънери и корени и след това може да се бетонира, асфалтира или да се 

слагат плочки и да се работи по тротоарите. Вече с тротоарите в Попово изоставаме 

спрямо улиците, които се мъчим да асфалтираме. И тук има един мини челен товарач, 

който е така наречения Бобкат. Пак социалното предприятие върви с лопатите и събира 

отпадъците от горенето на печки, които са на твърдо гориво, които не са битов отпадък и 

не влизат в контейнерите, а ни е необходимо не на ръка, а с този Бобкат да си събираме 

покрай контейнерите тези отпадъци и да се решава механизирано въпроса. Искам тук да 

кажа, че и с чисто строителните отпадъци въпроса е решен с лицензирането на 



 

 

площадката и срещу заплащане, депониране на територията на Керамична фабрика. Всеки 

който извършва строителство може да си закара отпадъците и да си плати, а не да ги трупа 

покрай контейнери или на разни отбивки на територията на общината и да замърсяваме 

районите със строителни отпадъци. Готов съм да продължа, ако има въпроси. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Аз мисля, че беше достатъчно обстойно представянето. По тази тема също мислим 

отдавна. Колеги, имате думата. Въпроси? Има ли? Ако няма да престъпим към гласуване 

на предложението за решение. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното 

предложение за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА:  

 

 

ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 

  

ЗА        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

Решението се приема ! 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 246 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 2., във връзка с чл. 24, т. 2 и т. 3 от Наредба №7 от 

19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет Попово дава съгласие за разходване на натрупаните средства от 

отчисленията по чл. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, от банковата 

сметка за чужди средства към РИОСВ-Шумен, за закупуване на: 

- Многофункционална машина за дезинфекция на обществени територии и 

събиране на едрогабаритни отпадъци; 

- Многофункционална, комбинирана, вакуумна мотометачна машина; 

- Многофункционална машина за почистване и събиране на зелени отпадъци; 

- Косачка за високи тревни площи; 

- Косачка за неравни терени за поддръжка на обществени площи; 

- Фреза за дънери; 

- Мини челен товарач с необходимата прикачена техника за събиране на 

генерирания от домакинствата отпадък през отоплителния сезон; 

- Челен товарач, тип фадрома  с необходимата  товароподемност за 

претоварване на смесени битови отпадъци; 

- Електронна везна с обхват до 60т, за контролиране на количествата по 

видове отпадъци; 



 

 

- 10 броя контейнери за твърди битови отпадъци – тип „Бобър”, с вместимост 

1100л;   

- 20 броя кошове за събиране на отпадъци с вместимост 60л; 

 

,в размер до 885 930 лв /осемстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет 

лева/; 

  

 
 

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 

4. Промяна в структурата и числеността на звена, дейности и мероприятия към 

Общинска администрация – гр. Попово 

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

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

обществен ред и граждански права.“, 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. По тази точка от Дневния ред нашата комисия 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 „Устройство и развитие на 

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

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. С ПЕТ гласа ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за решение. 

Благодаря ви.  

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Предложението за решение по тази точка е следното: 

  

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, 

чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от Закон за публичните финанси, във връзка с оптимизиране работата 

на Общинска администрация, дейности и мероприятия към нея, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява, считано от 01.01.2022г., промяна в структурата и числеността на 

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

Приложение № 1; 

 

2. Одобрява, считано от 01.04.2022г., промяна в структурата и числеността на 

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

Приложение № 2; 

 

3. Възлага на Кмета на община Попово да предприеме необходимите действия във 

връзка с горните решения.  

 



 

 

 

Това е предложението за решение, колеги заповядайте за коментари. Според 

становищата на комисиите е имало коментари, имало е въпроси, така че е добре да ги 

изясним тук, ако не са изяснени в комисиите. Имате ли въпроси? Д-р Веселинов, 

заповядайте. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н председател в началото на 

всеки мандат внасям структура на общинската администрация, какво наложи промяна по 

средата на мандата. Няколко неща. Охрана и контрол – завишаваме с три бройки, тъй като 

практиката показа и с охрана на Ковачевско кале и с охрана, която снехме и от Градската 

градина, заради Ковид епидемията, налага се особено петъчния пазар, пазара общинския, 

изисквания с ковид охраната увеличиха бройките и започнахме да работим с граждански 

договори с хора, които привличаме да вършат тази дейност. Аз мисля, че гражданските 

договори са временни и целеви и затова предлагам на вас увеличаване на бройката от 

единадесет на четиринадесет, на това звено. Съжалявам, че трябва да го кажа, но отново с 

тази епидемия стана вече невъзможно с наличните кадрови ресурси на територията на 

Гробищния парк на града да отговаряме на нуждите на хората. Ще разширя този въпрос, 

сигурно ще се наложи и да гласуваме нови такси при услугите на траурните ритуали не 

толкова, колкото за изкопаване на тези места за полагане на наши починали съграждани, 

числеността многократно се увеличи. Аз забравих да ви кажа, че предлагаме и ще 

предложим в бюджета, който може би ще трябва да приемем чак март месец и един багер, 

който трябва да обслужва и Гробищния парк. Сигурно ще се наложи, ще видим според 

финансите и да закупим нов такъв. По места по селата знаете, че едно погребение, 

изкопаване на гроб вече стигна 200 лева. Незнам дали има село под 150 лева. На ръка се 

копае, трима, четирима човека по 50 лева и хората са принудени да си плащат, докато в 

града таксата е много ниска. Но така или иначе докато променим, докато закупим такава 

механизация се налага да увеличим числения състав на Гробищния парк. Тук ще влезе 

евентуално и механизатора, който ще работи с багера по нататък. Домът на Културата – 

също по граждански договори, тук се касае за санитар, за прислужник една бройка, за да 

си решат въпроса в Дома на културата с човек, който е на щат. Домашния социален 

патронаж и звено Образование, те са вързани – срам ме беше като Кмет, като фирмата 

която хранеше децата на кетъринг услуга – Водстрой  затвори и трябваше да се събираме с 

директорите и социалната дейност, хората от които зависи и да си направим промяна във 

виждането по нататък около изхранването на децата. Има 1070 деца в града и 445-450 по 

селата, които са във възраст, в която по желание на родителите трябва да дадем обяд. Този 

обяд се плаща. Но този обяд, директорите как се бяха наговорили го даваше Водстрой, с 

разнос със хладилна кола, но сега започнаха да търсят услуги от други фирми, които не се 

съгласяват на такива ниски цени. Търговищка фирма предлага от Търговище да кара, но 

иска над три лева за едно кебапче, две филийки, нещо зеленчук като салата и направихме 

сметка, че ако отворим допълнително, както решихме въпроса с болницата, както 

решихме и въпроса със социално слабите „Топъл обяд“ 150 човека храним, но капацитета 

на общинския стол, който го ремонтирахме неможе да поеме евентуално тези желаещи 

ученици, на които родителите ще си плащат. Ние като назначим четири човека готвачи, да 

кажем един шофьор и един счетоводител, това е относително и ще стане след 1ви 

септември, след като сме готови, режийните ще паднат и тогава е възможно около1,50 

лева да заплащат родителите, а не три и нагоре. Сега на тези цени са около 500 деца, 

родителите на които плащат. Аз се страхувам, то не е лошо, след като родителя види, че 

цената падне да си отдели лев и петдесет и да се завиши тази бройка. Сега дали ще 

стигнем хиляда незнам, но на практика направихме разговори и сега предстои да огледаме 

възможностите на Селскостопанския техникум със всички резерви, защото там на тази 

огромна площ, те си провеждат и образователни часове, предстои да преструктурираме и 

Рила, но аз ще бъда готов заедно с тях на разглеждането на бюджета 2022год. и да ви 

предложа какво допълнително като кухненско оборудване е необходимо за лицензиране, 



 

 

тъй като трябва да извадим лиценз за хранене на децата. Ще бъде необходимо да 

оборудваме и да започне тази дейност от 15ти септември догодина. Затова ви предлагам 

още от сега да си гласуваме в образованието това завишаване на бройките, дали ще са 

десет или ще бъдат шест, или ще са четири или хладилната кола, която трябва да закупим 

ще върши тази дейност Социалната дирекция, това е въпрос на организация. Но явно 

трябва да си решим този наболял въпрос и да не оставяме на директорите тук и по селата, 

сами и по единично да решават въпросите с изхранването на желаещите за обяд. Разделям 

закуските. Закуските си ги получават към този момент и така ще си продължи, аз говоря 

само за обяда на учениците. И тези, които ви говорих за намаляване числеността на 

Социалното предприятие, те сега около един милион, това Социално предприятие лека 

полека се превърна има няма на БКС, друг е въпроса дали имат тези възможности, със 

всички проблеми един милион им е бюджета. Всяка година го гледат. От там вадим пет 

бройки, преди всичко тези пет бройки е за един ръководител в новото звено "Комунални 

дейности - механизация", което сигурно ще го увеличаваме за сметка на Социалното 

предприятие, тук ще бъдат и шофьорите, които ще карат тази техника като я закупим. 

Това като организация предвиждаме някъде от първи април да започне. Благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря и аз, разяснението беше доста обстоятелствено, така че колеги, имате ли 

въпроси? Явно има нужда от преструктуриране, има визия за бъдещето. Имате ли въпроси 

или да преминем към гласуване. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването 

е явно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме ЗА: 

 

 

ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 

  

 

ЗА        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

  

Решението се приема! 

 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 247 

 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т.1 от 

ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон за публичните финанси, във връзка с 

оптимизиране работата на Общинска администрация, дейности и мероприятия към нея, 

Общинският съвет 

 
 

 

 



 

 

РЕШИ 
 

1. Одобрява, считано от 01.01.2022г., промяна в структурата и числеността на 

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

Приложение № 1; 

 

2. Одобрява, считано от 01.04.2022г., промяна в структурата и числеността на 

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

Приложение № 2; 

 

3. Възлага на Кмета на община Попово да предприеме необходимите действия във 

връзка с горните решения.  

 

 

 

 Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  

5.Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 

собственост на язовир: „Водица”  с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях 

дейности” 

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

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

Уважаеми г-н председател, нашата комисия състав с пет гласа ЗА подкрепя 

предложението за решение. Благодаря ви.  

 

 

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

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 чл. 52, 

ал.1, т. 3, буква «б», Закона за водите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

          1. Възлага на Кмета на община Попово да издаде разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности за обект публична 

общинска собственост -язовир „Водица”, разположен върху имот с № 11716.110.52  с 

площ 215,885 дка землището на с. Водица, ЕКАТТЕ 11716, Община Попово. 

  

 

 Приложение: Преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите (ЗВ) 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Тук допълних от себе си в решенето „ Възлага на Кмета на Община Попово да 

издаде“, защото в решението, което ви е раздадено директно пише „Възлага на Кмета на 



 

 

Община Попово разрешително за ползване“, би трябвало да е „да издаде разрешително за 

ползване“. Правилно ли направих корекцията? Добре. Благодаря ви, колеги на това 

акцентирам. Въпроси има ли? Няма. В такъв гласуваме. 

 

 

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 № 248 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 чл. 52, 

ал.1, т. 3, буква «б», Закона за водите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

          1. Възлага на Кмета на община Попово да издаде разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности за обект публична 

общинска собственост -язовир „Водица”, разположен върху имот с № 11716.110.52  с 

площ 215,885 дка землището на с. Водица, ЕКАТТЕ 11716, Община Попово. 

  

 

 Приложение: Преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите (ЗВ) 

 
 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 

6. Актуализиране на Плана за действие за общинските концесии на община Попово 

за периода 2021 г. – 2027 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 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, 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. И ние  с пет гласа ЗА, подкрепяме предложението за решение. 

Благодаря ви.  

 
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 40, 

ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 20, т. 1 от 

Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на 

концесията, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Попово за 

периода 2021 г. – 2027 г., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото 

решение. 



 

 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия за 

публикуване на Актуализирания план за действие за общинските концесии на община 

Попово за периода 2021 г. – 2027 г. в Националния концесионен регистър. 

 

Приложение 1: Актуализиран План за действие за общинските концесии на община 

Попово за периода 2021 г. – 2027 г. 

 

 

 
Така, въпроси? Има ли въпроси? 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  ОТСЪСТВА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

ЗА    -   28 

    ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

 Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 



 

 

 

 

    

 

РЕШЕНИЕ №  249 

  
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 40, 

ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за концесиите, чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 20, т. 1 от 

Наредбата за изискванията за определяне на финансово – икономическите елементи на 

концесията, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Попово за 

периода 2021 г. – 2027 г., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия за 

публикуване на Актуализирания план за действие за общинските концесии на община 

Попово за периода 2021 г. – 2027 г. в Националния концесионен регистър. 

 

Приложение 1: Актуализиран План за действие за общинските концесии на община 

Попово за периода 2021 г. – 2027 г. 

 

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

7. Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. 

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

  
Предложението за решение по  е следното: 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 

2, т. 2 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на концесионната 

дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. 

 

Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. 
 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

        Въпроси? Няма желаещи да попитат нещо, така че  преминаваме към гласуване. 

Гласуването е ЯВНО. 



 

 

 

Гласуваме    ЗА: 

 

 

ЗА    -   23 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     5 

 

 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  

  

 РЕШЕНИЕ № 250 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 

2, т. 2 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на концесионната 

дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. 

 

Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. 

 

 

 

 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред. 

8. 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 ПК „Общинско имущество, 

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

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря, с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

 



 

 

Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря Ви г-н председател, по тази в точка 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 пет гласа ЗА, подкрепяме предложението. Благодаря ви. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение има следния вид: 

 

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.6 ал.5, 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 

     Пакет I                             9667 

Посабина 57875.30.100 3,204 3 нива 14368 744 

Посабина 57875.30.193 0,900 3 нива 14478 210 

Посабина 57875.30.194 4,933 3 нива 14479 1022 

Посабина 57875.30.197 1,296 3 нива 14480 276 

Посабина 57875.30.199 2,827 3 нива 14481 577 

Посабина 57875.30.240 1,736 3 нива 14482 367 

Посабина 57875.30.241 1,779 3 нива 14483 372 

Посабина 57875.30.242 1,381 3 нива 14484 291 

Посабина 57875.30.243 1,656 3 нива 14485 360 

Посабина 57875.30.244 1,413 3 нива 14486 315 

Посабина 57875.30.298 1,157 3 нива 13926 274 

Посабина 57875.30.304 1,106 3 нива 14487 282 

Посабина 57875.30.305 1,079 3 нива 14488 267 

Посабина 57875.30.306 1,174 3 нива 14489 292 

Посабина 57875.30.92 2,274 3 нива 14362 495 

Посабина 57875.30.307 1,150 3 нива 14490 255 

Посабина 57875.30.308 2,228 3 нива 14491 471 

Посабина 57875.30.258 1,036 3 нива 14492 259 

Посабина 57875.30.115 1,802 3 нива 14493 441 

Посабина 57875.30.259 1,157 3 нива 14494 291 

Посабина 57875.30.299 2,555 3 нива 13925 519 

Посабина 57875.30.300 2,262 3 нива 13924 450 

Посабина 57875.30.301 1,374 3 нива 13923 290 



 

 

Посабина 57875.30.302 1,557 3 нива 13922 331 

Посабина 57875.30.303 0,950 3 нива 13921 216 

 

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

гореописаните имоти.  

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, имате ли въпроси? Въпроси? Има ли? Невиждам. 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   ОТСЪСТВА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

ЗА    -   28 

    ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

. 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 



 

 

РЕШЕНИЕ № 251 
 

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.6 ал.5, 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 

     Пакет I                             9667 

Посабина 57875.30.100 3,204 3 нива 14368 744 

Посабина 57875.30.193 0,900 3 нива 14478 210 

Посабина 57875.30.194 4,933 3 нива 14479 1022 

Посабина 57875.30.197 1,296 3 нива 14480 276 

Посабина 57875.30.199 2,827 3 нива 14481 577 

Посабина 57875.30.240 1,736 3 нива 14482 367 

Посабина 57875.30.241 1,779 3 нива 14483 372 

Посабина 57875.30.242 1,381 3 нива 14484 291 

Посабина 57875.30.243 1,656 3 нива 14485 360 

Посабина 57875.30.244 1,413 3 нива 14486 315 

Посабина 57875.30.298 1,157 3 нива 13926 274 

Посабина 57875.30.304 1,106 3 нива 14487 282 

Посабина 57875.30.305 1,079 3 нива 14488 267 

Посабина 57875.30.306 1,174 3 нива 14489 292 

Посабина 57875.30.92 2,274 3 нива 14362 495 

Посабина 57875.30.307 1,150 3 нива 14490 255 

Посабина 57875.30.308 2,228 3 нива 14491 471 

Посабина 57875.30.258 1,036 3 нива 14492 259 

Посабина 57875.30.115 1,802 3 нива 14493 441 

Посабина 57875.30.259 1,157 3 нива 14494 291 

Посабина 57875.30.299 2,555 3 нива 13925 519 

Посабина 57875.30.300 2,262 3 нива 13924 450 

Посабина 57875.30.301 1,374 3 нива 13923 290 

Посабина 57875.30.302 1,557 3 нива 13922 331 

Посабина 57875.30.303 0,950 3 нива 13921 216 

 

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

гореописаните имоти.  

 

 

 

 



 

 

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 

9. Създаване на Kомисия на Общински съвет – Попово по чл. 6 от Правилника за 

финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми 

на територията на община Попово 

Вносител: Дончо Дончев – общински съветник в ОбС Попово 

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

архитектура и нормативна уредба“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Колеги, предполагам всички сте разбрали, ние такава комисия създадохме, но във 

връзка с промяната на правилника, който гласуваха на миналата сесия, правилника отменя 

изцяло предходното наше решение, предната комисия, така че се налага да я 

прегласуваме, всъщност да гласуваме на ново създаването на тази комисия и поради тази 

причина давам думата на председателя на четвърта комисия, за да ни разясни 

подробностите и да изкаже становището. Преди да ви дам думата, извинявайте г-н 

Иванов, г-н Дончев искаше думата като вносител, заповядайте г-н Дончев. 

Дончо Дончев – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. кметове, гости от 

администрацията, колеги, поради както каза председателя промяна в правилника се налага 

прегласуване на състава. Това, което предлагам аз, тъй като само преди няколко заседания 

гласувахме състав на тази комисия е този състав да бъде прегласуван в същия вид, дори и 

ако е възможно и амблок. Разбира се, ако никой няма нищо против. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Дончев. 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. Разгледахме казуса и считаме, че наистина комисията трябва да се 

гласува на днешното заседание, заради новия правилник. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение има следния вид: 

 

 

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

администрация и чл. 6, ал. 1 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Създава Комисия на Общински съвет – Попово по чл. 6 от Правилника за 

финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на община Попово. 

2. Преизбира стария състав  на Комисията по т.1: 

 

Председател:  Стоян Попвеличков 

Зам.председател: Тодор Тодоров 

Секретар:  Мариян Бодев 

 

Членове:  Десислава Игнатова   



 

 

   Найден Иванов 

   Румен Димитров 

   Фатиме Реванска   

 

3. Срокът за работа на Комисията по т.1 е до края на мандата на настоящия Общински 

съвет. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Това е предложението за решение, ако възприемате предложението на г-н Дончев за 

гласуване амблок и гласуване да се преизбере по принцип комисията, можем да го 

гласуваме всички явно. Имаме ли други предложения за решения? Първо по отношение на  

преизбиране на комисията и второ по отношение на състава на комисията като 

управляващи и съставляващи комисията? Има ли? Няма. Добре, в такъв случай подлагам 

на гласуване това, което направих като предложение, включително и състава на комисията 

във варианта, в който го изчетох от предходното решение. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 

 

ЗА    -   29 

    ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

. 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 252 
 

 

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

администрация и чл. 6, ал. 1 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Създава Комисия на Общински съвет – Попово по чл. 6 от Правилника за 

финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на община Попово. 

2. Преизбира стария състав  на Комисията по т.1: 

 

Председател:  Стоян Попвеличков 

Зам.председател: Тодор Тодоров 

Секретар:  Мариян Бодев 

 

Членове:  Десислава Игнатова   



 

 

   Найден Иванов 

   Румен Димитров 

   Фатиме Реванска   

 

3. Срокът за работа на Комисията по т.1 е до края на мандата на настоящия Общински 

съвет. 

 

 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред. 

10.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 

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 отпусна една помощ: 

 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1. Мария Петкова Бъчварова    - 160лв. 

 

 

 
 

Всички останали молби остават за разглеждане след гласуване на бюджета за 2022 

година, поради изчерпване на средствата в настоящия бюджет. Благодаря. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Стези 160 лева изчерпваме в пълен размер бюджета на комисията. 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. Мария Петкова Бъчварова    - 160лв. 

 
 

 

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 № 253 
 

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. Мария Петкова Бъчварова    - 160лв. 

 
 

 

 

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Няма постъпили писмени питания. Колеги, има ли някой който иска да се изкаже? 

Ако не, позволете на мен. В края на тази календарна година, на тези как да кажа, бурни 

времена, не много здрави, доста активни и по отношение на политическа и на всякаква 

дейност, позволете ми да ви пожелая приятно изкарване на предстоящите Новогодишни 

празници. Дано те бъдат някаква компенсация на не много добрите неща, които се 

случиха през годината. Мога да кажа, че Коледа е много повече от подаряване на подарък, 

тя по скоро е даряване на щастие и любов за всички, така че пожелавам нашата Коледа да 

бъде магическа, да бъде значима, да бъде красива, може би и снежна и нека бъде 

споделена с най – обичаните от нас хора. Приятно изкарване и Весели празници! 

Благодаря ви. Закривам  двадесет и петото заседание на ОбС Попово. Бъдете здрави. 

 

 

 

 

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 / 


