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ПРОТОКОЛ    № 26 
 

 

 

Днес, 27.01.2022 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 
се проведе ДВАДЕСЕТ  И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 
2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.15 часа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добро утро колеги, стоплихте ли се най - сетне след студеното време навън? Може да 
започваме предполагам. Добре. 

Моля за проверка на кворума –  27 общински съветници. Кой отсъства? Д-р Русев е 
излязъл. Добре, имаме кворум, можем да започнем настоящето заседание. Колеги, на двадесет 
и шестото заседание на ОбС Попово присъстват 28 общински съветника, така че може да 
започнем.  

Имаме подадено уведомление за отсъствие от Димитър Тодоров. 
На заседанието очакваме всеки момент към нас да се присъедини  Кмета на общината 

д-р Людмил Веселинов, а в момента присъстват зам. Кмет Милена Божанова, зам. Кмет 
Димитър Петков и други служители от общинска администрация.  
 Позволете ми преди да започнем по същество работа, от тази трибуна на общински 
съвет да поздравя всички тук присъстващи, също всички жители на Община Попово с 
днешната дата, а тя е тържествена – 144 години отбелязваме днес от освобождението на град 
Попово от турско робство. Така че благодаря на всички, които бяха на зоопокойната молитва в 
църквата св. „ Арахангел Михаил“ в чест на тази дата. На всички граждани да е честита  
датата на освобождението 144 години. Така, от тук нататък продължаваме по същество нашата 
работа. 

 
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 14 точки. Няма 

допълнително постъпили, зачитам предложението за дневен ред: 
 
   1.Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и 

дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при Община Попово" 

 

2.Приемане на планови документи във връзка с изпълнение на задълженията по 

Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ и Закона за  енергията от възобновяеми 

източници /ЗЕВИ/. 

 

3.Приемане на Общинска Програма за управление на отпадъците с период на 

действие 2021–2028г. 

 



 
 

4.Политика за участието на Община Попово в общинските публични предприятия 

 

 

5.Приемане на годишен план за приватизация за 2022 г. 

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

 

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

собственост за  2022 г. 

 

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

индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние   

 

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

периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 

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

от публична в частна общинска собственост. 

 

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

територии – собственост на община Попово 

 

11.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“ от  

„Стратегията за  водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна 

инициативна група-Попово” 

 

12.Приемане на Общински годишен план за младежта – 2022 година. 

 

13.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 

01.07.2021 – 31.12.2021 година. 

 

14.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                                    -   28  

   ПРОТИВ                         -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ        -    0 

 
 

 

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА. 

 

 

 



 
 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1.Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността 

на Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при Община Попово" 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 
такси“ 
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 пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, г-н Георгиев, уважаеми 
г-н д-р Веселинов Кмет на Община Попово, уважаеми зам. Кметове, уважаеми колеги 
общински съветници, уважаеми представители на общинска администрация, нашата 
комисия заседава на 24ти Януари в пълен състав и след направените разисквания, въпроси 
и отговори от страна на присъстващите служители от общинска администрация, нашата 
комисия  с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепим 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, уважаеми  г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове 
и уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги 
общински съветници, нашата комисия заседава вчера в не пълен състав и по тази в точка 
становището и е с четири гласа ЗА, нула ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме 
проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги,  
 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 във вр. с чл. 52, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общинско 
предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община 
Попово", Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Правилник изменение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово" (Приложение 1). 



 
 

 
Приложение: 
1. Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово" 
 
2. Мотиви за приемането на Правилник за изменение на Правилник за организацията и 
дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство при Община Попово" 
 

3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 
Проект за Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово" 
 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Колеги, това е предложението за решение. Имате го предварително  раздаден, 
предварително е обсъден в три от комисиите. Така че, ако имате нещо като допълнения 
или предложения, заповядайте. Има ли предложения? Невиждам. В такъв случай подлагам 
на гласуване предложението за решение.  
  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува, 
гласуваме ЗА: 

 

 

Гласуваме  ЗА: 

 

 

 

ЗА    -    28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 254 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 във вр. с чл. 52, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общинско 
предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община 
Попово", Общинският съвет 

 
 

 



 
 

 

 

РЕШИ 
 

1. Приема Правилник изменение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово" (Приложение 1). 
 
Приложение: 
1. Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово" 
 
2. Мотиви за приемането на Правилник за изменение на Правилник за организацията и 
дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство при Община Попово" 
 

3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 
Проект за Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при 
Община Попово" 
 
 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2.Приемане на планови документи във връзка с изпълнение на задълженията по 

Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ и Закона за  енергията от възобновяеми 

източници /ЗЕВИ/.  

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 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 Кмете, уважаеми зам. Кметове, 
и представители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги общински 
съветници, нашата комисия в пълен състав разгледа отправените към нея докладни 
записки и конкретно по втора точка предлагам за вашето внимание с пет гласа ЗА да 
подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.  

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ 
и  чл. 9, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ, Общинският съвет 

 
 

 



 
 

 

РЕШИ 
 
 

 1. Приема  Програма за енергийна ефективност на Община Попово за периода 2021-

2030г. на Община Попово, съгласно Приложение №1; 

 

2. Приема дългосрочна Програма  за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030г. на Община 

Попово, съгласно Приложение №2; 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Отново имате думата за предложения и коментари. Знаете че това е много актуална 

тема в последно време, особено с повишаване цената на енергийните източници. Имате ли 
коментари или предложения по отношение на тази точка? Невиждам. Добре, в такъв 
случай подлагам на гласуване предложението за решение, който е съгласен с това 
предложение за решение, което беше прочетено току що, моля да гласува, гласуваме ЗА: 

 

 

 

ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 

 

 

ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 255  
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ 
и  чл. 9, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Приема  Програма за енергийна ефективност на Община Попово за периода 2021-

2030г. на Община Попово, съгласно Приложение №1; 



 
 

 

2. Приема дългосрочна Програма  за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030г. на Община 

Попово, съгласно Приложение №2; 

 

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  

3.Приемане на Общинска Програма за управление на отпадъците с период на 

действие 2021–2028г. 

 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 с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря. Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря Ви г-н председател, уважаеми колеги, нашата комисия с четири гласа 
ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. С пет гласа ЗА ние също подкрепяме предложението за решение.  
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, 
представители на общинска администрация, уважаеми колеги, нашата комисия в пълен 
състав с 4 гласа ЗА и един глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  излезе с такова становище. Благодаря. 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, преди да ви дам думата за обсъждане, бих желал да кажа нещо в 
тази връзка, в тази точка. На председателския съвет когато обсъждахме дневния ред на 
това заседание, се обсъди тази точка, всъщност обърнахме повече внимание на тази точка. 



 
 

Ако проследим в недалечно минало случилото се в тази връзка, знаем че имаше 
инициатива от страна на общината за обработка на отпадъците. Срещнахме съпротива 
доста сериозна от обществеността в тази връзка и сега усещам в колегите от общинския 
съвет, от представителите на групи, който участват в председателския съвет промяна в 
настроенията, промяна в тяхното становище. Някой от колегите, които тогава бяха доста 
против сега виждат, че това което сме предлагали тогава, това което имаше като идея да се 
осъществи на територията на общината, може би тогава е било ефективно, може би е било 
иновативно, има го доколкото разбирам изградено в една община – в Созопол. Действа и 
ако погледнем от дистанция във времето, аз бих казал, че може би тогава сгрешихме и не 
го направихме. Може би ние не бяхме достатъчно твърди, може би съпротивата беше 
малко по организирана, отколкото спонтанна и в тази връзка възникна едно предложение 
от членовете на председателския съвет, да отидем да погледнем тази действаща 
инсталация, да видим какво сме изтървали, какво сме пропуснали да направим и дали 
бихме могли в тази връзка нещо да наваксаме. Аз до някъде приемам тази идея и съм 
готов при общо решение на общинския съвет да го организирам, евентуално да отидем, да 
погледнем. Не съм говорил още с колегата от Созопол, но евентуално бих могъл да 
направя връзка и да го помоля да ни съдейства в това отношение, ако естествено приемем 
такова общо решение, въпреки че ние това решение го взехме на председателски съвет. 
Каквото и да е според мен нещо трябва да се направи в тази връзка, защото от тук насетне 
ще ни тежат отпадъците. Това извозване ще ни тежи на общината, затова трябва нещо да 
се направи в тази връзка. Така, това беше моя коментар. 

Предложението за решение по тази точка е следното: 
 
 

На основание  чл.20 и чл. 21, т.12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, в съответствие с чл.52, ал. 1 и ал. 8 от Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Приема Общинска „Програма за управление на отпадъците“ на Община Попово с период 
на действие 2021-2028г. 
  
   Приложение: Проект на Общинска „Програма за управление на отпадъците“ на 
Община Попово с период на действие 2021-2028г. 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Имате думата за коментари. Имаме ли? Д-р Веселинов, желаете ли да кажете нещо 
в тази връзка или по – скоро да дадем думата на колегите? Добре. Вие сте, заповядайте.  
Г-н Тодоров, заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете, уважаеми присъстващи, имам един частен 
въпрос първо, аз го зададох на комисията, благодаря на представителя на общинска 
администрация, че ми даде някакво становище, става въпрос за това къде могат да се 
изхвърлят стъклата. Стъклата се водят опасен отпадък, те не могат да се хвърлят почти 
никъде. Този въпрос касае както гражданите, така и фирмите на територията на община 
Попово. Има ли някакво решение по въпроса или все още складираме стъклата по 
домовете и някъде в помещенията на фирмите? Подкрепям това, което каза г-н Георгиев. 
Не съм бил съветник по това време, когато е отказана тази инициатива. Преди известно 
време така се случи, че пътувах до Виена с една софийска група, която отиде до Виена 



 
 

специално, за да види завода за отпадъци в центъра на Виена. Бях с тази група и видях, че 
всички бяха очаровани и, че това от което се опасяваха, че ще се случи след изграждането 
на един такъв завод в София, няма никаква база за притеснение.Видях го с очите си и това 
е един от най – чистите градове в Европа в които съм бил, така че аз мисля че това е 
бъдещето и колкото се може по – скоро трябва да се активизираме в тази посока, за да 
решим въпроса с отпадъците най – после. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Тодоров. Други? Има ли желаещи по тази тема? Да, заповядайте 
 г-н Петков. 
Андрей Петков – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми зам. Кметове, 
представители на общинска администрация, уважаеми колеги, изграждането на такъв 
център за отпадъци мисля, че е жизнено необходимо по простата причина, че генерираме 
едни големи средства и е редно да помислим и този проблем завинаги да бъде решен. 
Центъра ще обхваща, разбирам че инсталация за раздробяване на строителни отпадъци, 
както и инсталация за компостиране. Предвид на спецификата и отделянето на прахови 
частици, както и компостиращата за ферментиране и зреене на отпадъка, става въпрос за 
органичния отпадък, трябва да се съобразим, аз вече съм вземал моето решение, че трябва 
да бъде изградена такава инсталация, да се съобразим с нейното място. Да се помисли от 
специалисти, разбира се, че ще има и проблеми, но тези проблеми трябва да ги обмислим 
и мястото да бъде съобразено с общата стопанска политика на съюза, а тя е до 2030 година 
25 процента биологично земеделие. В момента земеделието е на два процента и малко 
отгоре. Ние като общински съветници трябва да си поемем отговорността, да излезем от 
този капан на отпадъка. Идеална е инициативата. Добра е да отидем, да погледнем, да 
видим как действа тази инсталация и да си решим проблема на общината. Капацитета най 
– вероятно ще е голям, това което зачетох става въпрос за хиляди тонове отпадък, който 
може да бъде преработен и е редно да бъде обмислено това добре, за да може общината 
наистина да съкрати бюджета, който предвижда за събирането на отпадъка и неговото 
рециклиране, да стане годен за втора употреба. Така че всеки трябва да вземе неговото 
решение и да се обясни най – вече на гражданите на общината тази добра политика, която 
трябва да проведем за отпадъка. Благодаря за думата. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря ви, г-н Петков. Други желаещи? Невиждам. Добре, имаше зададен 
въпрос. Кой би могъл да отговори за стъклата? Заповядайте, еколога. 
Снежана Радева – Общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, г-н Кмет, зам. Кметове, общински съветници, колеги, аз 
обясних на господина. За в момента единственото решение за Община Попово това е село 
Пролаз, където могат да се предадат стъклени отпадъци, както от плоско стъкло, така и от 
стъклени опаковки. Отново са изпратени писма до организациите по оползотворяване, все 
още едната не е отговорила, да се надяваме, че ще имаме положителен отговор, за да може 
за домакинствата да бъде решен този проблем, когато става въпрос за едно стъкло. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, благодаря. Г-н Тодоров, това предполагам, че ви удовлетворява, има отговор, 
който чуха и гражданите, които се интересуват. Добре. Други желаещи или други въпроси 
има ли по отношение на отпадъците? 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Специално за гражданите аз мисля, че навремето имаше такива контейнери само за 
стъкло. Не е ли възможно общината да организира това и ако трябва да се карат тези 
отпадъци до Пролаз, сега неможе един човек да натовари стъклото си на една кола и да го 
закара в Пролаз, аз мисля, че това няма как да се случи. За това нека да бъдем малко по – 
прагматични и по – точни. Не е ли възможно това да го направим, да има такива 
контейнери, където да се изхвърля само стъкло и съответно по някакъв начин да се 



 
 

извозва, ако трябва ще се заплаща нещо от гражданите, но трябва да има някакво решение 
по този въпрос. Иначе става как да кажа, някак си изключително неудобно всеки да си 
трупа стъклата вкъщи, защото няма къде да ги изхвърля. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-н Тодоров. Аз може би отново ще изкажа едно лично мнение, 
доколкото знам в България няма място, завод или каквато и да е инсталация, която може 
да преработва вторично стъкло. Няма такава, поне на мен не мие известно. Скоро слушах 
въпрос, някой коментираше точно във връзка със закона с отпадъците, че стъклото като 
рециклиране неможе да бъде осъществено на територията на Република България. Така че 
г-н Тодоров, това обезсмисля донякъде това да събираме разделно стъклото. Няма къде да 
го предаваме и какво да го правим. Не съм абсолютно убеден в отговора, който давам, но 
поне такава информация имам аз.  Д-р Веселинов, желаете ли нещо да кажете? 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Г-н председател, дами и господа общински съветници, спомняте ли си тука беше 
пълна залата преди година, как ме поставихте между чука и наковалнята. Аз си спомням. 
Такъв момент като кмет съм имал, незнам г-н Тодоров не беше ли съветник, тогава се 
борехме да има ли газ в Попово, да няма ли и едва съветниците с един глас успяха. Твоя 
ли беше? По някой път ние вървим срещу себе си. И аз си спомням как говореха тогава 
СДС, лидерите на СДС в общинския съвет, как кмета щял с Овергаз да забогатее, какво 
щяло да стане. Те не мислеха за града, не мислеха за предприятията, мислеха тогава за 
кмета, как да му сложат динената кора. Бях по млад, по силен. Съжалявам, втори път го 
казвам – много хора от тази зала, които дойдоха  само да слушат и да гледат ми казаха, 
Кмете не ги слушай и не отстъпвай. Аз предпочетох тогава спокойствието и тук обещах и 
какво последва от това? Хората, които месец и нещо очакваха сепариращата техника от 
Виена да дойде, те инвестираха, те инвестираха в тази американска технология, 
производство руска пещ, която щяха да я сложат. Тяхна беше инвестицията, не наша и то 
на бившия посланик, тогава не го казах, на бившия посланик на България в Русия беше. 
Защо мълчите? Димитров, защо мълчиш? От там ме атакува ти, за децата. Тук бяхме 
изправили толкова специалисти, които бяха готови да ви обяснят, а отгоре една група 
роми, които ги бяхте насъскали, единия вика аз не съм специалист, аз съм завършил 
помощното училище, ама това няма да стане. Да не говоря на Стамен Белчев за съпругата 
какъв хъс срещу мен. Да, хубаво, браво ще ръкопляскам, инициатива има общинския 
съвет, групите. Аз ви питам инвестицията кой ще я даде. Това са милиони. Намерете я 
тази инвестиция, аз я бях намерил и какво направиха? Взеха, излязоха от дружеството, а 
те имаха в Златна Панега завод за преработка, не си спомням какъв, по морето втори 
завод, те са си олигарси, те се развиваха, ние сме малки. Сега слушам „ама ние не бяхме 
против инвестицията, ние бяхме за мястото“, ама хората търсят място където има газ, 
където има ток, където има вода, където има инфраструктура, където могат тази пара да я 
използват и да я сложат, както имаше намерение да я сложат в Кардам в оранжерията, да 
захранят горе големите два блока. Не съм ви казал всичко и немога да го кажа на всички, 
но общината, ето я и Йорданка Георгиева, колко пъти сме ходили да ги убеждаваме в 
София и срещи и инвестицията беше при нас, парите бяха при нас. Не само това, 620 хил. 
лева дадохме да закараме тези бали до Девня. Извадихме ги от общината и закъсахме, ние 
закъсахме, защото тези бали щяха да си се горят постепенно и да си заминат без да дадем 
средства. Но политическия провинциализъм в Попово не позволи това да стане, както има 
и национален провинциализъм. Айде да не се меся, 11 години не правехме нищо по 
ядрената електроцентрала, сега плачем и се радваме, че единствената ни ядрена 
електроцентрала е най - евтиния ток. Плачем ли? Това е късогледство, но ние си гледаме 
нашата община. Няма да го простя това, и на себе си и на вас няма да простя, защото 
насъскахте хората. И тогава мислите, че  аз незнам какво си приказвахте, как ще излезе 
като гражданско неподчинение, беше си типично политическо срещу Людмил Веселинов. 
И тогава Ники Тошков ви предупреди във вашия център като ги умувахте тези неща, евала 
на момчето, а пък вие го изхвърлихте, защото е малко по различен от вас. Яд ме е, но 



 
 

немога да върна нещата назад. И аз на Драгомир Петров му казах, отидете и проверете 
дали тази не е нашата пещ и хората я преместиха там. Излязоха си, направиха си друго 
дружество, оставиха един бандит тука Адриан, че трябваше да фалира и да повлече и 
общината с мръсотията, та трябваше и с него да се развеждам и да разваляме договора. 
Какво да ви кажа? Намерете ги инвеститорите, аз съм за, ще пляскам. Или вие ще 
предложите да извадим от бюджета на общината? Айде да извадим за машини, да 
започнем да си прибираме, да извадим за контейнери, да извадим за пещи, да извадим за 
сепарираща техника. Да, всичко е така както ми казвате, така е. Сега трябва лека полека, 
стъпка по стъпка да започнем с компостирането, да смиламе всички отпадъци, аз не съм се 
отказал с тази площадка, тече си УВОЗ, проекта сме го спрели, но тогава този проект ние 
поехме общината ангажимент да направим навеса, та като дойде техниката за сепариране 
да я сложат под навеса. Сега нямаме нито сепарираща техника, да правим този навес, ние 
че ще го направим, ще го направим, но трябва да направим площадката, трябва да си 
направим този кантар, трябва в момента в Керамична изхвърляме строителни отпадъци. 
Питате ли ме онзи ден тръгваме отново да чистим, да бутаме боклуци, зад гробищния парк 
е ужасно и хората се чудят наистина кое къде да изхвърлят. Особено някой неща, които са 
едро габаритни, това са мебели, това е бяла техника, за строителните отпадъци да не 
говорим. Много трудно ще научим гражданите да не хвърлят на места, които не са 
предназначени за това. Да, за строителните отпадъци подготвяме се и имаме контейнери, 
който строи, даже и дребен ремонт вкъщи слагаме му контейнера срещу заплащане можем 
и да го изнесем, включително и строителните отпадъци на общината караме ги на 
Керамична и си плащаме. В края на краищата всичко е свързано с пари. Но аз пак се 
връщам на този въпрос – инициатива, страхотна инициатива, браво аз съм човек, който се 
възхищава на тези, които дават инициативи без финансово покритие. Съжалявам, че такъв 
менторски тон държа, но това е. Ако мислите ето, зам. кмета по финансите е тук, ако 
извади от някъде 5,6 милиона да търсим да закупим пещи, да си купим сепарираща 
техника, прекрасно. Да де, ама взехме кредит сега с ваше гласуване за улици четири 
милиона, трябва колко години да го изплащаме, десет години. Дайте да вземем още 
кредити и да я повлечем тази община. Тридесет години съм кмет, какво ли като демагогия 
и манипулация не съм видял, но такава манипулация с тези отпадъци, такава политическа 
демагогия от ГЕРБ. Сложете си ръка на сърцето и кажете ние сме виновни, един път си 
признайте, когато нещо не сте преценили във времето как ще се развие. Тогава се мъчих и 
на Дарин Димитров колегата да му казвам, помогни ми с тези хора, айде за Митко 
Стайков колкото по – зле, толкова по – добре за него, областния управител. Дарин незнам 
дали ви беше говорил, ама вика аз им говоря, те не ме слушат. Сега вярно ли е, не е ли 
вярно, изпуснахме славейчето от кафеза, дай сега да ходим да го гоним. Аз нямам сили, 
защото то си иска финансов ресурс. Отивайте гледайте, ама ги питайте дали не е нашата 
пещ там, защото някой хора мислят напредничево. Намерих такъв смисъл, аз това го 
видях преди много години, тя Милена Божанова отказа тогава да отиде в щатите, аз 
отидох, видях на средата на Ню Йорк пещ, изгарят си отпадъците. Добре, че и Тодоров ви 
казва, ами така е, тези пещи са с такъв затворен цикъл, че нищо не излъчват. Белчева, 
обаче тука ще ме изяде и надига хората тука, вече нашите деца, че аз нямам дете в града, 
само тя има, както и да е. Разочарован съм и дойде време да ви го кажа. Никакво събиране 
и Дарин Димитров сега търси още пари, започнал да прави нова клетка, няма депониране 
в света, всичко се изгаря. Такава е тенденцията. Дори няма пречиствателни станции, те 
американците много отдавна го казаха, стига с тези пречиствателни станции. Слагат едни 
дълбоки сонди и влизат в горещата част на земната кора и изсипват всичката вода и 
мръсотии там и край. Ние сме умни. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, колеги, нататък. Желаещи има ли? Добре, ситуацията е ясна. Преминаваме 
към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Моля, 
неразбрах? 
 



 
 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Комисиите трябва да чуем. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Комисиите не ги ли чухме? 
Дончо Дончев – общински съветник 

   Те минаха комисиите. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ние казахме за комисиите. Чухме комисиите. Така, има ли друг някой желаещ да каже 
нещо? Няма. Гласуваме. Който е съгласен да приемем Общинска програма за управление 
на отпадъците за периода 2021 – 2028г., моля да гласува, гласуваме ЗА: 

 

 

ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 

  

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

Решението се приема ! 

 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 256 

 
На основание  чл.20 и чл. 21, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/, в съответствие с чл.52, ал. 1 и ал. 8 от Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Приема Общинска „Програма за управление на отпадъците“ на Община Попово с период 
на действие 2021-2028г. 
  
   Приложение: Проект на Общинска „Програма за управление на отпадъците“ на 
Община Попово с период на действие 2021-2028г. 

 
  

 

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 

4.Политика за участието на Община Попово в общинските публични предприятия. 

 Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС 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 нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря.  И нашата комисия с пет гласа ЗА, подкрепяме предложената програма. 
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 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Правилника за приложение на 
Закона за публичните предприятия, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Приема Политика за участието на Община Попово в публичните предприятия, 
съгласно Приложение 1. 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложения други, различни или коментари, имаме ли? Невиждам. В такъв 
случай подлагам на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува. Гласуваме ЗА: 
 

 

ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 

  

 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

  
Решението се приема! 

 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 257 
 
 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за 
публичните предприятия, Общинският съвет 



 
 

 
 

РЕШИ 
 

Приема Политика за участието на Община Попово в публичните предприятия, 
съгласно Приложение 1. 
 

 

 Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Приемане на годишен план за приватизация за 2022 г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ г-н Румен Русев:  
Д-р Румен Русев – общински съветник 

Нашата комисия  с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря 
ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря. Нашата комисия също  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, нашата комисия с четири гласа ЗА, подкрепяме 
проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. И нашата комисия с пет гласа ЗА, предлага да приемете годишния план 
за приватизация. 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. И нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 
Благодаря. 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Ще прочета само основанията, тъй като има доста цифри в това, въпреки че не е в 

табличен вид. Предложението за решение  има следния вид: 



 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от 
ЗПСК, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2022 г., в 

който са включени следните обекти: 

1.1. Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:  

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

гр. Попово; 

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

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

1.1.3. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I, кв. 148, гр. Попово (бивш ресторант 

„Байкал”).  

1.1.4. УПИ и масивна едноетажна сграда (фурна), находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам, 

общ. Попово. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

хирургичен блок. 

Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2022 

г.  



 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Имате думата за въпроси. Въпроси има ли, предложения? Невиждам. Добре, в 
такъв случай подлагам на гласуване. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ПОИМЕННО: 

  

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 

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        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 



 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 258 

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

от ЗПСК, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема годишен план за работа по приватизация в Община Попово за 2022 г., в 

който са включени следните обекти: 

1.1. Обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, подлежащи на приватизация:  

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

гр. Попово; 

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

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

1.1.3. Поземлен имот и сгради находящи се в УПИ I, кв. 148, гр. Попово (бивш ресторант 

„Байкал”).  

1.1.4. УПИ и масивна едноетажна сграда (фурна), находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам, 

общ. Попово. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

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

хирургичен блок. 

Приложение: План за работа по приватизацията в Община Попово през 2022 

г.  

 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 

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

собственост за  2022 г. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“, 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, и по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря Ви, уважаеми колеги, нашата комисия с четири гласа ЗА, подкрепяме 
проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. И ние с пет гласа ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за 
решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Решението изглежда по следния начин: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

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

 
 

РЕШИ 
 
1.Приема предложената Програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост за  2022 г. 
 2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение. 

 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, въпроси? Има ли въпроси? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към 
гласуване. 



 
 

 

 

Гласуваме      ЗА: 

 
 

 

ЗА    -   28 

    ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

 Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

    

 

РЕШЕНИЕ №  259 

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

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

 
 

РЕШИ 
 
1.Приема предложената Програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост за  2022 г. 
 2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение. 

 
 

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

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

индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.   

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ г-н Румен Русев:  
Д-р Румен Русев – общински съветник 

Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 



 
 

Венетка Колева – общински съветник 

 Уважаеми колеги, нашата комисия с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепиме 
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 нашата комисия с пет гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 
предложението за решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение е доста обширно и смятам да не го чета като цяло, 
зачитам само основанията: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о , 
ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, 
чл.33 ал.1 от НСУППОПМ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема  годишен план за паша: 
- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2022/23год с цел намаляване 

на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  дава 
съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и 
индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните 
сдружения, отглеждащи животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади да се прилага т.н. целенасочена паша в 
началото на вегетацията 
-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 
съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”. 
- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на 

общинските пасища, мери и ливади в размер на 28 758.666 дка, съгласно 
Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и 
ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за 
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 372.959 дка за 
отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право 
имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни 
селскостопански животни/ /Приложение №3/  

- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен 
рогат добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски 
стопани, ползващи затревени площи(пасища, мери и ливади), са длъжни да ги 
поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар 
(ЖЕ/ха) 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери,пасища и 
ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от 
кметовете и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е 
необходимо сключване на договори.  



 
 

3. Задължения на общината: 
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и 

ливади от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно 

необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите,пасищата и 
ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, 
мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

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

срок ; 
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно 

предназначението им; 
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване; 
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични 

норми и противопожарни правила; 
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата,  мерите и 

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

водоемите; 
-да изпълняват указанията на специализираните органи; 
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, 

да не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 
- да не унищожават единични и групи дървета. 
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите по т.2, определени за индивидуално 

ползване се обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 
6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и 

след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от 
правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок 
от 5 стопански години.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение 

№ 1 / . 
2.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 
3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

      Имате го предварително раздадено. Имате ли въпроси? Да, г-н Петков заповядайте. 
Андрей Петков – общински съветник 

 Благодаря. На предишен общински съвет преди една година гласувахме срока на 
договорите за мери, пасища и ливади да бъде до десет години. Тогава беше по мое 
предложение. Сега ни се предлага в докладната ето пак договора е за срок от пет 
стопански години. Аз тогава се обосновах с тези европейски програми, които са за срок от 
пет години. А новото изискване, което е е първо да бъде сключен договора, със сключване 
на договора тече пет годишния срок, бъдещ бенефициент не може да кандидатства по тези 
програми. Такова е моето виждане срока да бъде до десет години.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Кой би могъл да отговори? Г-жо Колева? 
 



 
 

Павлинка Колева – общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, г-н Веселинов, общински съветници, нямам спомен 
миналата година какво е обсъждано на сесията, но от комисията разбрах, че сте поставили 
този въпрос, понеже отсъствах специално на тази комисия. Затова извадих решението от 
миналата година, в което е записано, че срокът за предоставяне на пасища и мери е пет 
години и този срок е съобразен със закона. А друго, което мога да ви кажа, че пасищата и 
мерите ги отдаваме под наем повече от десет години и до сега никога не е имало никакъв 
случай, в който някой животновъд да дойде, да се оплаче и да подаде сигнал, че този срок 
е недостатъчен. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Всъщност въпроса аз го разбрах по друг начин. Ще е ли законов проблем, ако и 
може ли да се случи да е до десет години договора? Аз така разбрах въпроса на г-н 
Петков. Според вас това е проблем законово, така ли? Може да бъде десет годишен. 
Добре. Аз бих искал също един въпрос да задам, понеже щях да идвам на комисия, но не 
успях. Съобразено ли е по населени места, миналата година имах две оплаквания, които 
получих лично, индивидуалното и общественото ползване на мерите и пасищата, особено 
в населените места, там където има повече животни. За това нещо знам, че преди време 
искахме справки от кметовете по населени места за общите бройки говеда и дребен рогат 
добитък, това нещо го съобразявахме като оставяхме определени площи за обществено 
ползване. В момента това нещо съобразено ли е в населените места? 
Павлинка Колева – общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, г-н Веселинов, общински съветници, разбира се, че 
информация в общинската администрация пристига от кметовете на населените места, 
относно площите, които могат да се дават за индивидуално ползване. Винаги на кметовете 
на населените места им обяснявам, че за индивидуално ползване не трябва да се 
предоставят пасища, които традиционно населението на селото използва за обща паша. 
Другото, което е декарите, които се използват за индивидуално ползване в общината са 
много малък процент от общото ползване, може би някъде около процент и половина, два. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Процент и половина, два е за индивидуално ползване, всичко друго е за общо. 
Павлинка Колева – общинска администрация 

 За общо ползване, да. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, благодаря. Колеги, имате ли въпроси? Ако няма въпроси да преминем към 
гласуване. Гласуването по тази точка е поименно. 
 

 

Гласуваме    ПОИМЕННО: 

 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ОТСЪСТВА 

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   ОТСЪСТВА 

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    -   26 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  

  

 РЕШЕНИЕ № 260 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о , 
ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, 
чл.33 ал.1 от НСУППОПМ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема  годишен план за паша: 
- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2022/23год с цел намаляване 

на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  дава 
съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и 
индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните 
сдружения, отглеждащи животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади да се прилага т.н. целенасочена паша в 
началото на вегетацията 
-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 
съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”. 
- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на 

общинските пасища, мери и ливади в размер на 28 758.666 дка, съгласно 
Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и 



 
 

ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за 
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 372.959 дка за 
отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право 
имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни 
селскостопански животни/ /Приложение №3/  

- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен 
рогат добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски 
стопани, ползващи затревени площи(пасища, мери и ливади), са длъжни да ги 
поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар 
(ЖЕ/ха) 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери,пасища и 
ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от 
кметовете и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е 
необходимо сключване на договори.  

3. Задължения на общината: 
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и 

ливади от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно 

необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите,пасищата и 
ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, 
мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

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

срок ; 
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно 

предназначението им; 
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване; 
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични 

норми и противопожарни правила; 
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата,  мерите и 

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

водоемите; 
-да изпълняват указанията на специализираните органи; 
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, 

да не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 
- да не унищожават единични и групи дървета. 
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите по т.2, определени за индивидуално 

ползване се обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 
6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и 

след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от 
правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок 
от 5 стопански години.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение 

№ 1 / . 
2.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 



 
 

3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 
населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 

 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред. 

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

периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Тук нямаме становища, просто зачитам проекта за решени: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 4 

от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 

периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., в размер на 100,00 лв.  
 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, имате ли въпроси? Въпроси? Има ли? Невиждам. Който е съгласен, моля да 
гласува. 
 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 

 

 

ЗА    -   26 

    ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

. 
 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Двама отсъстват от залата. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 261 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 4 
от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет 

 
 

 

 



 
 

РЕШИ 

 
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 

периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., в размер на 100,00 лв.  
 
 
Двама отсъстват от залата. Няма против, няма въздържали се. 

 

 

 

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 

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

и от публична в частна общинска собственост. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански праваПК „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 

 По тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепите 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, предлагаме да се подкрепи предложението за 
решение. Благодаря ви.  

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение има следния вид: 
 

 

На основание основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.78 а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  
чл. 6 ал. 1 , чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

      Във връзка с допусната грешка при изготвяне на КВС и КККР: 
      1.Обявява за частна общинска собственост, имоти находящи се в землището 
с.Паламарца: 
- ид.55213.103.24, с НТП  -пасище, с площ от 13,369 дка , 5 кат., местност „---”  
- ид.55213.103.25, с НТП  -пасище, с площ от   3,865 дка , 5 кат., местност „--” 
      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 55213.103.24 с 
площ от 13,369 дка  и 55213.103.25 с площ от 3,865 дка  от КККР на с.Паламарца, с НТП- 
пасище, местност „----”, които представляват язовирна стена и съоръжения към язовира,  да 
бъде променено на територия, заета от води и водни обекти,. 

 



 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Става дума за явна фактическа грешка. Въпроси? Невиждам. Добре колеги, 
преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно, тук трябва да имаме предвид, че за 
да мине решението трябва да имаме две трети мнозинство от общинските съветници. 
Който е съгласен с така направеното предложение, 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  ОТСЪСТВА 

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    -   28 

    ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

. 
 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

 



 
 

РЕШЕНИЕ № 262 
 

 

На основание основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.78 а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  
чл. 6 ал. 1 , чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

      Във връзка с допусната грешка при изготвяне на КВС и КККР: 
      1.Обявява за частна общинска собственост, имоти находящи се в землището 
с.Паламарца: 
- ид.55213.103.24, с НТП  -пасище, с площ от 13,369 дка , 5 кат., местност „---”  
- ид.55213.103.25, с НТП  -пасище, с площ от   3,865 дка , 5 кат., местност „--” 
      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 55213.103.24 с 
площ от 13,369 дка  и 55213.103.25 с площ от 3,865 дка  от КККР на с.Паламарца, с НТП- 
пасище, местност „----”, които представляват язовирна стена и съоръжения към язовира,  да 
бъде променено на територия, заета от води и водни обекти,. 

 
 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред. 

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

територии – собственост на община Попово 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК 
„Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 
нормативна уредба“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря Ви г-н председател, уважаеми присъстващи, нашата комисия с четири 
гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. И нашата комисия с пет гласа ЗА, предлагаме да утвърдите ценоразписа. 
Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение има следния вид: 
 
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. № 30-159-44/16.12.21  

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Въпроси има ли относно цената на която ще продаваме дървесината? Може ли 
някой с няколко думи да ни каже това, повишаваме ли тази цена? Заповядайте. 
Илиян Илиев – общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, 
уважаеми г-н Кмет, госпожо и господин зам. Кметове, този ценоразпис е съобразен 
съгласно действащия договор с териториално поделение „Черни Лом“ и идва по тяхно 
предложение. Де факто двата ценоразписа трябва да бъдат абсолютно еднакви и цените от 
държавното предприятие и от общинските гори при продажба, цената трябва да бъде 
еднаква. Да, има повишение при технологичната дървесина в твърди широколистни, но в 
същото време дървата за огрев с един лев и няколко стотинки са надолу. Де факто 
крайната цена за потребителя. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря. Това беше важно, защото на общия фон на повишаване на всички 
енергийни източници, затова исках да се чуе, че цената на дървата за огрев, които са за 
ползване на населението не се покачва.  
Илиян Илиев – общинска администрация 

 Точно така. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

По ценоразпис не се покачва цената и не би трябвало това да влияе, когато се правят 
покупко – продажби не би трябвало да има повишение на тази цена. Това беше важно да 
се чуе, смятам от гражданите на общината. Други въпроси има ли? Няма, добре, в такъв 
случай преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така 
направеното предложение за ценоразпис на дървесината за продажба от общински гори, 
моля да гласува. Гласуваме ЗА: 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

ЗА        -           28     

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

 

 



 
 

РЕШЕНИЕ № 263 

 
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. № 30-159-44/16.12.21  
 

           

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата на д-р Веселинов  по темата. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Г-н председател, дами и господа общински съветници, минахме във времето с този 
договор. Договора ни изтича на седемнадесети февруари май, следващия месец. 
Направихме предварителна среща преди две седмици с новия директор на горското и с 
директора му в Шумен, да уточним какво правим по нататък, подписваме ли договор, 
внасяме ли за гласуване в ОбС и какви ще бъдат параметрите на този договор. Отделихме 
достатъчно време да разгледаме до сега изпълнението на договора. Наистина по този 
договор отначало започнахме много добре с приходи, но тези приходи идваха от това, че 
по лесоустройствените планове, ние бяхме задържали добива, няколко години нямаше 
добив на дървесина. Излизаше така че ние печелехме много повече, отколкото плащахме 
по договора на горското за техните присъщи разходи – таксация, горско – стопански 
мероприятия, пожаро – опасни мероприятия, охрана и т.н. През това време ние приехме и 
няколко анекси към този договор, пак с вас, с ваше съгласие. Но какво се получи? От 
изгодна страна в последните години ние се оказахме страна, която трябва само да плаща 
за разходите, които държавното лесничейство извършва, а насреща нямаше никакви 
приходи. И някъде от около средата на 2019 година ние нямаме никакви приходи. От 
лесничейството продължиха да си искат ние да им превеждаме пари от разликата на 
добитата и продадена дървесина и разхода, който те ни показваха, че са извършили и се 
оказваше, че сме длъжници. Аз съм им казал да пият една студена вода, защото няма нещо 
такова, да си длъжник за собствеността, че някой друг я управлява. И онзи ден в 
разговорите се уточнихме, че не, нашата позиция беше, че в новия договор, ако изобщо го 
внесем и гласуваме тук, нас няма да ни интересуват техните разходи. Техните разходи са 
си разходи. Ние ще стъпим на една, единствена важна за нас част. Когато е продажба на 
корен, плащат ни 50 процента от стойността, когато е продажба на добита дървесина, 
Илияне колко беше, 18 процента ли искаха за разход за добиване или 20? Да, но 
приблизително разходите за добив на тази дървесина ми казаха, че са 18-20 процента от 
стойността или греша. Но да кажем вадим разходите за добив на дървесина и пак делим на 



 
 

50 процента от чистата печалба. Те обаче си поддържат едно нещо, което излиза сега, че 
ние сме получавали по този договор, включително и с тези години, включително и с 
техните разходи, някъде около 38 процента от приходите. Останалите проценти, Божанова 
ги смята над 60 процента си остават за тях. И затова ние се заинатихме на 50 процента, ако 
са съгласни. Те ми цитираха Исперих, незнам къде и варненско, 20-30 процента общините 
получавали от печалбата. Нас това не ни интересува. Поискахме да се изравним с 
Търговище, защото Търговище отначало договора им беше закован на 50 процента, а 
нашия договор беше по благоприятен както ви казвам първите години получавахме повече 
приходи, а сега се оказа, че сме длъжници. Търговище в момента са 50. Ако са съгласни 50 
на 50 ще внесем един договор, който на 3ти на срещата с тях ще се опитаме да намерим 
редакция на този договор, ако не аз мисля, че при тези условия, които общината ги 
предлага 50 на 50, аз и тях ги предупредих, ще направим обществена поръчка при условия 
50 на 50, пък нека да участват и Стражица и Разград горското и Търговище, който иска 
при тази обществена поръчка, при тези условия да си спечели. Малко е шантаж от наша 
страна, но аз мисля, че те като са държавни предприятия ще им сложат прът в колелата, 
ако решат други горски държавни предприятия да участват на този търг. Но аз искам, след 
като ви обясних до къде сме стигнали, искам вашата подкрепа. Бихте ли подкрепили един 
договор 50 на 50, ако достигнем до споразумение ние този договор трябва да го внесем и 
нямаме много време, защото сесията ще бъде в края на февруари и вече ще бъдем с 
изтекъл договор. Тука става въпрос за охрана на горите. Може и нарочно да подстрекават 
да влязат отново в общинските гори, докато няма охрана в това време, докато не сме 
гласували. Така че обстановката с новия договор и отношенията са деликатни. Новия 
директор той е неутрален поне от политическа гледна точка, извън тукашната гилдия и 
икономически влияния. От къде го докараха, от Търновско, дано сложи той малко ред по 
отношение на дърводобива на територията на общината, защото си имаме големи 
проблеми с кметовете в населени места и с тези частни фирми, които ни рушат 
инфраструктурата, общински, земеделски пътища и навлизат в четвъртокласната пътна 
мрежа и населените места, но това е друг въпрос. Искам вашето мнение за 50 на 50 
печалбата и никакви други разходи.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, хайде за да може това нещо да бъде записано в протокола, който желае да 
изрази становище да му дам думата, да го запишем в последствие в протокола, защото 
може би ще бъде важно. Така че който има становище, заповядайте, на въпроса дали 
бихме подкрепили такъв договор 50 на 50 разходи спрямо приходи на продажба. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Още повече, че и аз ще имам сигурност, ще кажа поставих въпроса пред общинския 
съвет. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Г-жо Расимова, дайте и ако обичате микрофон на г-жа Расимова. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Благодаря г-н председател, аз като, нали становище ако би трябвало на всички 
групи да изразим, защото мисля, че никой няма да има против. Подкрепяме напълно 
предложението на д-р Веселинов 50 на 50, защото това е в полза на общината. Мисля, че 
няма две мнения по въпроса. Ако има някой, който да изкаже друго мнение, моля да 
заповяда. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-жа Расимова. Има ли други желаещи да се изкажат? Г-жо Колева, 
заповядайте. 
Венета Колева – общински съветник 

 Г-н Георгиев, г-н Веселинов, аз предлагам , подкрепяме от нашата група, смятам, 
че от нашата група ще подкрепим това предложение 50 на 50, но предлагам целия 
общински съвет да го гласуваме и то ще стане ясно.  
 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 За да гласуваме трябва да имаме трябва да имаме готово предложение. В момента 
ние нямаме готово предложение така да го гласуваме, по скоро може би трябва да чуем 
подкрепа. 
Венета Колева – общински съветник 

 В такъв случай повече колеги да се изкажат. Нашата група мисля, че подкрепяме 
предложението. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, мисля че е хубаво да чуем групите съветници. Между другото в ГЕРБ има и 
специалист в тази област, така че може би да чуете и него. Дюкенджиев, заповядайте. 
Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Аз подкрепям това предложение 50 на 50, обаче да ви кажа, че е малко изнудващо.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Малко изнудващо? 
Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Да. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Той д-р Веселинов каза, че е така, но ако е в полза на гражданите на Попово. 
Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Защото са много разходите оттатък. Вие говорите за тарифата, от тарифата 50 
процента за нас, 50 за държавното лесничейство. Обаче те онези имат много разходи, да 
ви кажа. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Ама те така или иначе си имат и охрана, и лесовъди и пожаро - опасни 
мероприятия. Те така или иначе го правят. 
Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Да, но имат разходи. Това искам да кажа. Аз съм за. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Само че ни и надписват. Знаеш ли как хубаво счетоводно ги калкулират. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Е, да когато трябва да изписваме разходи, аз знам как става. Много е лесно, разходи 
да искаш. Г-н Дончев желае да каже нещо, заповядайте. 
Дончо Дончев – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове, уважаеми 
гости от администрацията, уважаеми колеги, аз говоря от групата на АБВ, ние също 
подкрепяме 50 на 50, защото това е добро за общината, дори и 60 на 40 сме съгласни в 
наша полза, но незнам дали е възможно. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, да не бъдем нагли. Всъщност чухме всички групи съветници. Има ли друг 
някой, който индивидуално иска да се изкаже по тази тема? Не. Тогава, ако може да 
обобщим – търсим 50 на 50 приходи. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Ако не достигнем договореност, незнам какво ще правим. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Най – вероятно ще се съберем отново и ще вземем някакво решение. Ще имате 
някакво предложение, на което ние ще трябва да вземем становище. Така, добре. 
Изчерпахме ли тази тема? Мисля, че да. Гласувахме. Между другото колеги, може би ще 
се върнем накрая на заседанието, може би наистина съм направил една грешка във връзка 
с отпадъците, там не чухме комисиите, но нека като изчерпим дневния ред. Добре, за да 
нямаме проблеми после по протокола и ако смятате, че има проблеми, може да го 
прегласуваме. Трябва да прослушаме, за да сме сигурни. Чухме комисиите. Добре. ОК. 
Добре, всички казваме, приемаме ли, че там няма да имаме проблеми в това отношение. 
Ако трябва да го прегласуваме, мисля че не е късно. Неразбрах? Секунда само. 



 
 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Имаше предложение до десет години да се удължи срока за пасища и мери, но не го 
гласувахме. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз попитах г-жа Колева и тя каза, че може да бъде направен десет годишен 
договор, ако някой желае. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Да де, ама не го променихме, не го гласувахме. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Да де, ама Петков Гласува за пет години и всичко приключи. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Понеже тя каза, че може да бъде до десет години, няма ограничение в момента. Ние 
не можем да задължим всички да бъдат десет годишен. Ами казвайте навреме, ако има 
такива неща, които са съмнителни, казвайте навреме, наистина темата беше по различна. 
Така, можем ли да продължим нататък? Преминаваме нататък. 
 
 

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  

11.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ-Попово“ от  

„Стратегията за  водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна 

инициативна група-Попово” 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Образование, култура, вероизповедания, 
младежта и спорта“ 
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. Колеги, предлагаме да подкрепите предложението за решение за 
кандидатстване пред МИГ Попово за организация на фестивала за операторско 
майсторство “Златното Око“с пет гласа ЗА,. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 

Благодаря, нашата комисия с 5 гласа ЗА излиза със становище по точката от 
дневния ред. Благодаря. 
 

 

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

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1,т.6  и т.10 и 
чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 



 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 21 „Съхраняване и 

развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на 

територията на МИГ-Попово“ от „Стратегията за  водено от общностите местно развитие 

на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на проект 

„„Фестивал за операторско майсторство „Златното око“ с международно участие в 

памет на големия български оператор Димо Коларов - издание 2022г.”, на обща 

стойност  36 000 лева /тридесет и шест хиляди лева/. 

 

 
    
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Въпроси има ли? Няма. В такъв гласуваме. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

 

ЗА        -           27 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 

Един отсъстващ от залата. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-жо Габровска, да пожелаем да няма пандемия, да няма Ковид и „Златното око“ да се 
състои тази година в пълна сила и с голям успех. Кога ще бъде ще разберем. Немога да кажа, 
от тях зависи. Ние сега в момента дадохме възможност, съгласие да се случи, да кандидатстват 
най – малкото, незнам дали ще се случи, но да кандидатстват, защото то е друг въпрос. 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 264 

 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1,т.6  и т.10 и 

чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 21 „Съхраняване и 

развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на 

територията на МИГ-Попово“ от „Стратегията за  водено от общностите местно развитие 



 
 

на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на проект 

„„Фестивал за операторско майсторство „Златното око“ с международно участие в 

памет на големия български оператор Димо Коларов - издание 2022г.”, на обща 

стойност  36 000 лева /тридесет и шест хиляди лева/. 

 
           
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.  

12.Приемане на Общински годишен план за младежта – 2022 година. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 

Благодаря. С 5 гласа ЗА  подкрепяме проекта. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Както знаете всяка година приемаме такъв план за младежта. Незнам после какво 
се случва с него и какво се е направило, но има го по дати, доста е обширно. 

Аз ще зачета проекта за решение:   
 

 

На основание чл. 21, ал .1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет, гр. Попово, приема Общински годишен план за младежта - 2022 
година. 
 

Приложение: Общински годишен план за младежта -2022 година. 

 
 

        
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Въпроси има ли? Като гледам колко много мероприятия има, пак си пожелавам да 
няма пандемия. Заповядайте г-жо Димитрова, въпреки всичко давам думата на г-жа 
Димитрова. 
Дарина Димитрова – общинска администрация 

 Този план сами виждате, че основанието му е в стратегията за младежта до скоро, а 
вече е и в закона за младежта, така че сме длъжни да го направим. За съжаление през 
последните две години тези много мероприятия, които ви правят впечатление не могат да 
се реализират, ясно ви е. За миналата година от цялата сума, която там сме посочили 5 
хил. лева, само 300 са усвоени, поради причина, че не могат да се провеждат дейностите. 
Но до преди две години и половина имаше период когато всичко това, което е разписано 
се правеше, ето тук има колеги учтиви, които могат да го потвърдят, нали в средните 
училища. Аз лично съжалявам, че тези дейности вече немогат да се правят. Това мога да 
кажа. 
 

 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да си пожелаем да могат от следващата година. Младежи има ли? Защото то 
желание може и да има, ама младежи колко има? Добре колеги, това в кръга на шегата. 
Ако няма въпроси, преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е 
съгласен, моля да гласува, гласуваме за: 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

 

ЗА        -           27 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 265 

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

местната администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет, гр. Попово, приема Общински годишен план за младежта - 2022 
година. 
 

Приложение: Общински годишен план за младежта -2022 година. 

 
 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Попвеличков, заповядайте. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми г-н председател, съжалявам, че се връщаме назад за точка 
седма става въпрос, сега в крайна сметка неможахме да разберем да не създадем 
евентуално ситуация или предпоставка за някакви бъдещи проблеми на хората, които 
евентуално биха кандидатствали и това би било някакъв проблем за тях. В крайна сметка 
като е записано за срок от 5 години, може ли да бъде сключен договора за шест или това е 
възможно. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ами г-жа Колева излезе. Аз я попитах, тя каза, че няма проблем в това отношение. 
Добре, ако желаете нека да приключим с всички точки и накрая ще го прегласуваме това 
решение, включително ще обсъдим отново предложението. Ще подложа на гласуване 
предложението на г-н Петков и ще прегласуваме като цяло решението, но нека да 



 
 

приключим с дневния ред. Нашето решение трябва да бъде само до десет, защото ако сме 
записали тук до пет, най – вероятно нямаме право, добре ще го прегласуваме до десет, но 
нека да приключим с точките, ако нямате нищо против и тогава ще прегласуваме, ще се 
върнем на точка седем и ще я прегласуваме в такъв случай. Добре, благодаря, г-н 
Попвеличков. 
 

 

 

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.  

13.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 

01.07.2021 – 31.12.2021 година. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение  има следния вид: 
 

На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година. 
 
 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 
за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година. 

 

 
           
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Въпроси има ли? Няма. В такъв случай гласуваме. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

 

 

 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 



 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 266 

 
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година. 
 
 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 
за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 година. 
           

 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Сега се връщаме на точка седем. Аз отварям отново на точка седем и се връщаме на 
предложението на г-н Петков. Секунда само да намеря точка седем. Така, изслушахме 
комисиите. Комисиите бяха, ако искате да ги чуем отново. Значи комисиите тук по точка 
седем бяха – д-р Русев, г-жа Колева и г-н Найден Иванов. Д-р Русев беше с пет гласа за, 
Найден Иванов с пет гласа за и г-жа Колева с пет гласа за. Значи, комисиите приемат с по 
пет гласа за. 
 Г-н Петков предложи в текста на решението т.6 да бъде променено : „Въз основа на 
протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и след заплащане на 
наемната цена, определена по пазарен механизъм от правоимащите животновъди, кметът 
на общината да сключи договор за наем“, в момента е записано за срок от пет стопански 
години, предложението за промяна е „до 10 стопански години“ 
Емел Расимова – общински съветник 

 Г-н председател, само скоба, за да бъде законосъобразно трябва първо да 
подложите на гласуване предложението на г-н Петков. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Точно това ще направя. 
Емел Расимова – общински съветник 

 И след това промяната. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Подлагам на гласуване предложението на г-н Петков. Неговото предложение, тук в 
последното изречение, така, г-н Петков предложи срокът да бъде не от пет стопански, а до 
десет стопански години. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

 

 

 



 
 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Предложението на г-н Петков се приема ! 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 И сега цялото решение като цяло с промяната, която е направена: 
 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о , 
ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, 
чл.33 ал.1 от НСУППОПМ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема  годишен план за паша: 
- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2022/23год с цел намаляване 

на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  дава 
съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и 
индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните 
сдружения, отглеждащи животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади да се прилага т.н. целенасочена паша в 
началото на вегетацията 
-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 
съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”. 
- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на 

общинските пасища, мери и ливади в размер на 28 758.666 дка, съгласно 
Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и 
ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за 
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 372.959 дка за 
отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право 
имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни 
селскостопански животни/ /Приложение №3/  

- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен 
рогат добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски 
стопани, ползващи затревени площи(пасища, мери и ливади), са длъжни да ги 
поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар 
(ЖЕ/ха) 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери,пасища и 
ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от 
кметовете и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е 
необходимо сключване на договори.  

3. Задължения на общината: 
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и 

ливади от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 



 
 

-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно 
необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите,пасищата и 
ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, 
мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

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

срок ; 
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно 

предназначението им; 
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване; 
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични 

норми и противопожарни правила; 
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата,  мерите и 

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

водоемите; 
-да изпълняват указанията на специализираните органи; 
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, 

да не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 
- да не унищожават единични и групи дървета. 
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите по т.2, определени за индивидуално 

ползване се обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 
6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и 

след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от 
правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок 
до 10 стопански години.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение 

№ 1 / . 
2.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 
3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 
 

Гласуваме    ПОИМЕННО: 

 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

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  ОТСЪСТВА 

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    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

  

 

 

 

ЗА        -           26 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       2 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение в този вид с направената корекция до десет стопански 
години се приема, това автоматично обезсмисля или отлага действието на първото гласуване, 
като приемаме че това е валидно. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Не си мислете, че ще подписваме на всички до десет години.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 То затова пише до десет стопански години. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 По преценка. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-жо Расимова, смятате че е незаконосъобразно? 
Емел Расимова – общински съветник 

 Вижте, г-н председател, тъй като ние гласувахме веднъж дневния ред с точките в 
този дневен ред, получи се така, че върнахме на седма точка. Затова ви казах, че трябва 
първо да предложите да гласуваме предложението, за да се върнем на тази седма точка, 
защото нали спазваме дневния ред, който е гласуван преди това. Трябваше да предложите 
да гласуваме предложението на г-н Попвеличков, нали така? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Минали сме точката, имаме си решение гласувано и се връщаме, нали? И вече със 
съгласието на целия общински съвет тогава да се върнем, но нищо. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Не, не, късно ли е? Добре. 
Всички общински съветници 

 Не, не,  няма значение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Формализираме се, но.. 



 
 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Никакви предварителни мероприятия. Тази сесия е сесия на разсеяност. Съгласете 
се и несъсредоточеност. Това е. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Да.Има нещо такова. Нямаше почивка за кафе. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Случват се и такива сесии.  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие промяната в решение № 260 

    

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 267 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о , 
ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, 
чл.33 ал.1 от НСУППОПМ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема  годишен план за паша: 
- съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2022/23год с цел намаляване 

на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели,  дава 
съгласие за предоставяне на общинските мери, пасища и ливади за общо  и 
индивидуално  ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните 
сдружения, отглеждащи животни в община Попово. 

-При охрастени пасища, мери и ливади да се прилага т.н. целенасочена паша в 
началото на вегетацията 
-Като прокари за животните до местата за паша и водопой да се ползват 
съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”. 
- Дава съгласие и одобрява местоположението и площта на парцелите на 

общинските пасища, мери и ливади в размер на 28 758.666 дка, съгласно 
Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища, мери и 
ливади за общо ползване в землищата на община Попово, подлежащи за 
предоставяне на земеделските стопани- животновъди. Определя 372.959 дка за 
отдаване под наем за индивидуално ползване /за разпределение между право 
имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти, отглеждащи пасищни 
селскостопански животни/ /Приложение №3/  

- Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен 
рогат добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за 
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски 
стопани, ползващи затревени площи(пасища, мери и ливади), са длъжни да ги 
поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0.15 животински единици на хектар 
(ЖЕ/ха) 



 
 

2. Определя следните правила за общо ползване на общинските мери,пасища и 
ливади: 

Таксите за ползване на общинските пасища, мери и ливади да се събират от 
кметовете и кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е 
необходимо сключване на договори.  

3. Задължения на общината: 
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища, мери и 

ливади от местното население за паша на притежаваните от тях животни. 
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно 

необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите,пасищата и 
ливадите.  

-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата, 
мерите и ливадите за поддържането им в добро екологично състояние. 

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

срок ; 
-да използват предоставените им пасища, мери и ливади съгласно 

предназначението им; 
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване; 
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични 

норми и противопожарни правила; 
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата,  мерите и 

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

водоемите; 
-да изпълняват указанията на специализираните органи; 
-да предпазват пасищата, мерите и ливадите от ерозия, заблатяване и замърсяване, 

да не употребяват неразрешени химически препарати и торове; 
- да не унищожават единични и групи дървета. 
5. Списък на мерите, пасищата и ливадите по т.2, определени за индивидуално 

ползване се обявява в срок, определен в ЗСПЗЗ. 
6. Въз основа на протокола на комисията, назначена по  чл.34и, ал.6 от ЗСПЗЗ и 

след заплащане на наемната цена, определена по пазарен механизъм от 
правоимащите животновъди, кметът на общината да сключи договор за наем за срок 
до 10 стопански години.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение 

№ 1 / . 
2.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за общо ползване. / Приложение № 2 / 
3.Списък с данни  за имотите по кадастрален № на общинските мери, пасища и ливади по 

населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 / 
 

 

 
 

Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.  

14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, колеги аз трябва да направя още едно съобщение по последна точка. След 
като е приключил председателския съвет, в общински съвет е входиран Отчет за 



 
 

изпълнение на програмата на Община Попово през мандат 2019-2023г. за периода от 
01.01.2021 – 31.12.2021 год., който желае да се запознае с него може да му бъде 
предоставен в деловодството. Той е за информация, не го обсъждаме, но за информация 
може да бъден предоставен.  
 Ако имате въпроси, заповядайте, вие сте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Отчета е в срок, аз съм го внесъл в срок. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, отчета на Кмета. Да се изпрати по имейл. Който желае, добре, може да бъде 
изпратен. Така, други въпроси имате ли по последна точка от дневния ред? Невиждам. 
 

Това ми дава правото да закрия  двадесет и шестото заседание на ОбС Попово. 
Наистина сме разсеяни днес. Колеги, приятен ден, идете да почивате. 
 

 

 

 

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 / 


