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ПРОТОКОЛ    № 29 
 

 

 

Днес, 21.04.2022 г. /четвъртък/  в  залата на ОбС попово в сградата на Община   

Попово се проведе ДВАДЕСЕТ  И ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово 

мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Добър ден на Велики Четвъртък, прекрасен ден за сесия, въобще за виждане. Навън е 

приятно време, слънчево, прохладно и най – вече оптимистично изглеждащо, дано и вие така 

да сте с такова настроение. Малко сме нагъсто, може би съпоставяйки голямата зала, която 

беше до сега в Дом на културата, тази изглежда малко по притеснено от една страна, от друга 

страна е по уютно и удобно, така че надявам се да се върнем към нормалното положение, в 

което провеждахме сесиите си тук в тази зала. Така да започнем по същество.  

Моля за проверка на кворума –  29 общински съветници. Колеги, на двадесет и 

деветото заседание на ОбС Попово присъстват 29 общински съветници, имаме кворум и 

можем да вземаме решения, така че може откривам двадесет и деветото заседание на ОбС 

Попово.  

На заседанието присъстват  кмета на общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмет 

Милена Божанова, зам. кмет Димитър Петков, зам. кмет Трифонов и голям набор от общинска  

администрация.  

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 9 точки.  

Няма допълнително постъпили. 

 
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 
 
1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2022 г.                                                                                                                                                                                   
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 
2.Приемане на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  
за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги. 
 
3.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2022 г. 
 
4.Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци към списъка на 
защитените училища, приет с Решение  № 832 на Министерския съвет от 01 
декември 2021 г. 
 



 

 

5.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 
 
 6.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за 
интегрирано развитие на община Попово 2021-2027 г. за 2021 г. 
 
7. Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и 
гори в горските територии на Община Попово. 
 
8.Отдаване под наем  на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за 
специализирана фуражна база  на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово. 
 
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
Който е съгласен  така прочетения проект за дневен ред да стане дневен ред на 
днешното заседание, моля да гласува 
 
 
 
Гласуваме : ЗА  
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА  
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1. Приемане Бюджета на Община Попово 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 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове 

на Община Попово, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми 

колеги общински съветници,  нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя предложението за 

решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

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

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. Нашата комисия проведе заседание  на 18.04.22г. от 

9:00 часа в пълен състав. И по точка първа от Дневния ред, а имено приемане на бюджета 

на общината за тази година, след направените запитвания към представителите на 

общинска администрация, които присъстваха на нашето заседание и разяснените ни 



 

 

подробности на въпросите, които зададохме, 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. 

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

представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, 

нашата комисия заседава вчера в пълен състав и становището ни по тази тъй важна точка 

за общината  е с пет гласа ЗА подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

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

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря. На свое заседание на 19.04.22г. нашата комисия разгледа един от най – 

важните въпроси, свързани с работата на общински съвет и в тази връзка искам да кажа, 

че с един отсъстващ и с четири гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 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, 

уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински 

съветници, нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря. Преди да продължим нататък, бих желал да дам думата на зам. кмет 

Божанова, която иска да направи едно уточнение. Г-жо Божанова, заповядайте. 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, 

предлагаме промяна в т. 2 в решението за приемане на бюджета, което придобива следния 

текст: „ приемане на инвестиционната програма за 2022г., съгласно поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 6 942 033лева, съгласно 

приложение 4.“ Какво налага промяната? В приложението за инвестиционната програма 

правим допълнение за климатик за ЦНСТ за деца и младежи с увреждания гр. Попово, 

дейност 530, параграф 5203 – друго оборудване, машини и съоражения, със сумата 

1260лв. Този климатик е закупен с техни средства собствени, но в проекта си за бюджета 

не са ни го дали в инвестиционната си програма капиталови разходи и по този начин вече 

го открихме на тримесечие, като правиха отчета и затова го включваме допълнително. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Така, благодаря на г-жа Божанова. Разбрахте че има лека корекция в едно от 

числата. Сега в тази връзка, желаете ли да четем като цяло бюджета? Доста е обширен, 

съдържа в себе си доста числа. Незнам до колко това е целесъобразно. В същия момент ви 

е раздаден предварително, обсъден е във всички комисии, така че имам намерение да не го 

зачитам като цяло. Ако има конкретни въпроси по някой от параграфите, ще ги 

коментираме конкретно тях. Затова позволете ми в тази връзка да зачета само основанията 

за приемането. 

 
 
 



 

 

На основание  чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,т.5 и т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на община Попово, Общинският съвет 

 

 
РЕШИ 

 

1.Приема бюджета на Община Попово за 2022 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 36 341 283 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 093 718 лв., в 

т.ч.: 

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

19 336 369 лв.; 

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

в размер на 63 323 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 66 911 лв., 

съгласно Приложение № 3; 

1.1.1.4. Възстановени трансфери за Централния бюджет –  - 10 708 лв. 

1.1.1.5. Финансиране –  - 237 905 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 875 728 лв., съгласно 

Приложение № 14. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 15 247 565, съгласно Приложение 

№1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 211 200 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 813 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 313 900 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 875 100 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

438 800 лв. 

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

1 943 377 лв. 

1.1.2.5. Финансиране – 3 845 945 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 120 143 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 36 341 283 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №18: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 21 093 718 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 142 443 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                   

32 398 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 15 215 167 лв., в т.ч. резерв за непредвидени    

и/или неотложни разходи в размер на 100 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 
в размер на 6 603 911 лв. 



 

 

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 6 942 033 лв., съгласно Приложение № 

4, като: 

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

2 006 700 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 

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

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение 

№6. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от функция „Образование“, 

които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от 

настоящото решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 44 150 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 44 000 лв. и за 

Исторически музей Попово – 150; 

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

цели) – 131 000 лв., в т.ч. еднократна финансова помощ за новородено или осиновено 

дете/деца на територията на община Попово – 100 000 лв., за социално слаби жители на 

общината – 15 000 лв., за Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на 

репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и помощи за погребения – 1 000 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 79 794 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 45 409 лв. 

 4.5. Субсидии за:  

  4.5.1. читалища – 752 413 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.2. спортни клубове – 30 000 лв., разпределени на основание Наредба за условията, 

реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта 

за всички в община Попово, съгласно Приложение № 8; 

 4.5.3. спортни клубове – 160 000 лв. за Футболен клуб „Черноломец 1919” гр. 

Попово; 

  4.5.4. младежки дейности – 5 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

 4.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.5. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на до 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на 20 000 лв., съгласно Приложение №8 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 лв., 

съгласно Приложение №8. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 160 642 лв., съгласно Приложение №8. 

6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по 

образование имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно 

Приложение №9; 



 

 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен 

персонал на Общинското предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при община Попово", съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 1 142 200 лв., в т.ч.: 

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

Кохезионния и структурните фондове в размер на  558 000 лв.,  съгласно Приложение № 

11; 

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

Разплащателна агенция в размер на 528 000 лв. съгласно Приложение № 12; 

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

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) в размер на 56 200 лв. съгласно Приложение 

№ 13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Попово 

и за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2022-2024 г., съгласно 

Приложение 15; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 16; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 година в размер на                    

4 200 000 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2022 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2022 година в размер на 

5 000 000 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2022 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

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

натрупани през 2022 година, като наличните към края на годината задължения за разходи 

не могат да надвишават 3 841 418 лв. /15% от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години/. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишава 12 804 726 лв. /50% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

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

от бюджета за 2022 г. в размер на 115 218 лв., съгласно Приложение № 21. 

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

през 2022 година в размер на 180 000 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  



 

 

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

 18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2022 година. 

 18.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на ОбС. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 20. 

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да 

разработят и представят в срок до 30.04.2022 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от ОбС бюджет. 

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

Приложение № 22. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това, колеги е предложението за решение по тази точка. Казахме, че няма да четем 

като цяло. Той е публикуван, имаше обществено обсъждане. Там имаше активност този 

път по отношение на обсъждането за разлика от други. Така че, колеги ваша е 

инициативата за уточняващи въпроси, конкретизация, предложения. Заповядайте. Има ли 

желаещи, някой да зададе въпрос или да направи предложение, да направи някакво 

уточнение? Невиждам. Приемаме, че няма и че всичко е уточнено в комисиите и по време 

на общественото обсъждане на бюджета. Това ми дава право да премина нататък. 

Гласуването по тази точка е поименно. 

  

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

гласуваме ПОИМЕННО: 

 
Гласуваме  ПОИМЕННО: 



 

 

 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
 

ЗА    -    29 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 291 
 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,т.5 и т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 

от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ 

за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на община Попово,  Общинският съвет 
 
 



 

 

 
РЕШИ 

 

1.Приема бюджета на Община Попово за 2022 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 36 341 283 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 21 093 718 лв., в 

т.ч.: 

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

19 336 369 лв.; 

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

в размер на 63 323 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 66 911 лв., 

съгласно Приложение № 3; 

1.1.1.4. Възстановени трансфери за Централния бюджет –  - 10 708 лв. 

1.1.1.5. Финансиране –  - 237 905 лв., съгласно Приложение 1; 

1.1.1.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 875 728 лв., съгласно 

Приложение № 14. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 15 247 565, съгласно Приложение 

№1, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 211 200 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 813 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 313 900 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 875 100 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на                   

438 800 лв. 

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

1 943 377 лв. 

1.1.2.5. Финансиране – 3 845 945 лв., съгласно Приложение № 1 

      1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 1 120 143 лв., съгласно 

Приложение № 14; 

1.2. По разходите в размер на 36 341 283 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 2 и по агрегирани бюджетни показатели, съгласно 

Приложение №18: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 21 093 718 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 142 443 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                                                   

32 398 лв. 

    1.2.3. За местни дейности в размер на 15 215 167 лв., в т.ч. резерв за непредвидени    

и/или неотложни разходи в размер на 100 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа 
в размер на 6 603 911 лв. 

2. Приема инвестиционната програма за 2022 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 6 942 033 лв., съгласно Приложение № 

4, като: 

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

2 006 700 лв., съгласно Приложение № 4; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба 

на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5; 



 

 

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

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение 

№6. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от функция „Образование“, 

които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 7 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 

„Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, 

култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в 

рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от 

настоящото решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 44 150 лв., в т.ч. за Общинска администрация – 44 000 лв. и за 

Исторически музей Попово – 150; 

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

цели) – 131 000 лв., в т.ч. еднократна финансова помощ за новородено или осиновено 

дете/деца на територията на община Попово – 100 000 лв., за социално слаби жители на 

общината – 15 000 лв., за Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на 

репродуктивни проблеми – 15 000 лв. и помощи за погребения – 1 000 лв.; 

 4.3. Стипендии в размер на 79 794 лв.; 

 4.4. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане – 45 409 лв. 

 4.5. Субсидии за:  

  4.5.1. читалища – 752 413 лв., съгласно Приложение № 8; 

  4.5.2. спортни клубове – 30 000 лв., разпределени на основание Наредба за условията, 

реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта 

за всички в община Попово, съгласно Приложение № 8; 

 4.5.3. спортни клубове – 160 000 лв. за Футболен клуб „Черноломец 1919” гр. 

Попово; 

  4.5.4. младежки дейности – 5 000 лв., съгласно Приложение № 8; 

 4.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.5. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на до 3 % от средства за основна работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на 20 000 лв., съгласно Приложение №8 

5.3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 1 000 лв., 

съгласно Приложение №8. 

5.4. Разходи за клубове на пенсионера – 160 642 лв., съгласно Приложение №8. 

6. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните дейности по 

образование имащи право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно 

Приложение №9; 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен 

персонал на Общинското предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при община Попово", съгласно Приложение № 10; 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в 

размер на 1 142 200 лв., в т.ч.: 



 

 

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

Кохезионния и структурните фондове в размер на  558 000 лв.,  съгласно Приложение № 

11; 

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

Разплащателна агенция в размер на 528 000 лв. съгласно Приложение № 12; 

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

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) в размер на 56 200 лв. съгласно Приложение 

№ 13; 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Попово 

и за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за периода  2022-2024 г., съгласно 

Приложение 15; 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 16; 

11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 година в размер на                    

4 200 000 лв.   

11.2. Не се предвижда издаване на общински гаранции през бюджетната 2022 година. 

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2022 година в размер на 

5 000 000 лв. 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2022 г. се определят в 

размерите, съгласно Приложение № 17. 

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

натрупани през 2022 година, като наличните към края на годината задължения за разходи 

не могат да надвишават 3 841 418 лв. /15% от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години/. 

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за 

разходи не могат да надвишава 12 804 726 лв. /50% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години/. 

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

от бюджета за 2022 г. в размер на 115 218 лв., съгласно Приложение № 21. 

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

през 2022 година в размер на 180 000 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 



 

 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

 18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-

късно от края на 2022 година. 

 18.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 

по решение на ОбС. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 

дейности в размер на 100%, съгласно Приложение № 20. 

21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския съвет да 

разработят и представят в срок до 30.04.2022 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия 

от ОбС бюджет. 

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

Приложение № 22. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, абсолютно единодушно с 29 гласа за, без въздържали се и 

против приехме бюджета на Община Попово за 2022г. Да пожелаем на общинска 

администрация той да се изпълни в пълен размер и да допринесе за развитието на 

общината за напред. Да бъдат изпълнени целите в него и да могат в тази доста бурна 

ситуация наистина да сме приели правилния бюджет и правилното развитие въобще на 

общината за напред.  

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Тук се пляска. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Д-р Веселинов, ваша остава задачата да изпълните бюджета и да го преизпълните в 

приходната част. 

 
Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  
2.Приемане на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  
за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

 
 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря, нашата комисия е с пет гласа ЗА подкрепяме проекто решението. 

Благодаря Ви. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 4, изр. 2 и 

чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

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

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги (Приложение 

1). 

 

Приложение: 

 

1. Проект на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги; 

 

2. Мотиви за приемането на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  

Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги; 

 
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 

Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  

администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги. 

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, имате думата. Имате ли въпроси? Няма. Добре, в такъв случай 

преминаваме към гласуване.  

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

гласуваме ПОИМЕННО: 

 
Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 



 

 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
 

ЗА    -    29 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 292 
 

 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 4, изр. 2 и 

чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

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

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги (Приложение 

1). 

 

Приложение: 

 

1. Проект на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги; 



 

 

 

2. Мотиви за приемането на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  

Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги; 

 
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 

Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  

администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги 

 
Преминаваме към  втора трета от Дневния ред.  
3.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2022 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 

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

Стоян Попвеличков – общински съветник 
Благодаря. Нашата комисия с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя 

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

 
На основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 

от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
             

 1.Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

община Попово за 2022 г. 

 

 

Приложения: 

1.Проект за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Попово за 2022 г. 

2.Предложения на председателите на народните читалища на територията на 

община Попово за своята дейност (на електронен носител). 

 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, това е предложението за решение. Имате думата, който желае да изрази 

становище по тази тема. Разбирам, че е имало дискусии в комисиите, г-жа Габровска 

естествено като една неразделна част от читалищната дейност на територията на община 

Попово.  

Петранка Габровска – общински съветник 
Първо искам да кажа, че вчера на комисията и да ви предупредя, че когато говоря за 

културата и за читалищата много се разпалвам и даже стигам така до един по висок тон и 

си мислят, че аз се карам. Аз искам да кажа съвсем спокойно, вчера споделих нещо, което 

наистина го знам и го предложих за обсъждане, а именно: първо заявих, че ние неможем 

да сложим всички читалища под един знак и да ги критикуваме. Второ – имаме читалища, 

които в действителност много занижиха своята дейност. Именно по този въпрос искам да 



 

 

се изкажа. Първо знаем всички, че читалищата са с държавен бюджет, който се разпределя 

абсолютно законово, има си комисия, оценява се, атестират се читалищата. Именно тази 

година се направи много подробна атестация, даже поздравих Росица Георгиева, че точно 

ние много пъти сме говорили по тази тема, беше абсолютно подробна с брой читатели, с 

брой мероприятия, с това кой работи с тези колективи, какво образование имат 

ръководителите и т.н., всичко е обхванато, това беше похвално. Тя именно по този отчет 

направи и пълен отчет, ако вие сте имали възможност да го прочетете и съответно всички 

до края на годината приемаме нашия годишен план за следващата година. Това е 

похвално. Но запознавайки се аз и без да ви чета ви уверявам, че познавам абсолютно 

всички села и кой на какво ниво е. И аз немога днес да не гласувам за, даже мисля, че 

вчера с това започнах, ще гласувам да, да приемем отчетите, защото неможе да обидим по 

този начин хората, които в действителност влагат много труд в нашите читалища. И бих 

посочила освен поповското, което е най – голямото читалище с много дейности, но говоря 

за читалищата по села. Как да не похвалиш читалището в с. Водица, за което вчера като 

чета ме изпълва с радост, един голям фестивал си правят, как да не ги похвалиш. Едни 

малки села, които дори и с малки възможности, които са им дадени имат такива групи и 

дори участват във фестивали и в мероприятия и т.н. Но има читалища, сега няма да ги 

споменавам, но мен това ме дразни. Защо ме дразни? Защото аз лично ходих в едно 

читалище и казах, ако трябва ще идвам тук с човек да ви помогна, но добре, добре и 

остана. Така че аз искам да кажа следното – читалищата, даже комисията по култура 

взехме едно такова решение, действително с тези читалища, с които лично така, аз не 

цитирам, неискам да цитирам читалища, за да не .., ние си ги знаем кои са. Помолих 

комисията по култура да се съберем и наистина да направим този разговор. Но аз се 

радвам, че нашите читалища, неможем всички да ги сложим под един знаменател, особено 

поповското, с което работим, защото искам да споделя и това, аз във вторник бях в Скат 

телевизия, тъй като в Попово правим великденската програма, която че се излъчи четири 

пъти по време на празниците. И защо ви го казвам? Защото така се говори за Попово и 

имаме право да се гордеем. И то от  чужд човек, който е родом от Попово и беше 

композитор на песните, които трябваше да пеем и трябваше да присъства, за да ни даде 

право да ги пеем. Аз знам какво е Попово и какво има, но ние сме от малкото градове, 

които, ето тази година 2022 ние имаме 4 или 5 национални фестивала, мога да ви ги 

изброя и църковните и фолклорните, кинофестивал професионален и т. н. Всичко това е 

организация на поповското читалище, на поповските културисти с помощта на другите 

читалища. Ние когато правим мероприятия и се стремим да пренасяме тази култура и в 

малките села. Ето пример сега ще ви дам, когато беше църковния фестивал ние 

разпределихме тези големи хорове, които едва ли ще дойдат тук да ни пеят по някакъв 

повод, разпределихме ги по селата, където селата така добре ги приеха. В църковните 

направиха концерт естествено и с други песни и така, селото ги посрещна с удоволствие. 

Кинофестивала когато правим ние изпращаме самодейците по селата и тези будните 

читалища, имаме такива хора по селата. Така, че ние пренасяме културата и в селата. 

Въпреки нашите усилия, които правим и организираме, ето казах във Водица е вече за коя 

година домакин на един от най – големите национални фестивали. Сега имаме един 

спечелен проект да правим „емигранти с таланти“. Ще го направим, спечелен е проекта. 

Така, че не си позволявам и с това започнах, защото имаме голяма дейност, но няма да 

спра, тези читалища, на които им предлагаме и така и решихме с комисията по култура, че 

ще си направим една такава работна среща и ние трябва да поправим. И ги похвалвам, че 

вече се взеха и би трябвало да се вземат такива сериозни мерки, защото много се 

промениха нещата, както ще се променят и при нас в културата, защото вече се искат 

авторски права за всичко, което правим – музиката, на която ще танцуваме – авторско 

право, песните, които ще пеем – авторско право. Въвеждат се нови неща, за сега са по 

телевизията, софийските читалища в момента са започнали това, така че аз ще гласувам 

за, комисията по култура и с г-н Георгиев ще направим една такава среща, ние искаме да 

си обсъдим това, което трябва да се поправи или да помогнем. Би трябвало ние да 



 

 

помогнем, защото не ми е приятно, сега да не давам примери, но не ми е приятно, когато 

идват хората, оплакват се. Този път за пръв път говоря  така, без да се разпалвам, много се 

разпалвам като говоря на тази тема, така че аз ще гласувам за. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря ви, г-жо Габровска. Разбирам, че емоцията надделява над вас, но това е 

добре, защото човек когато не прави нещо от сърце, той не го прави както трябва. 

Надявам се да намерим краен резултат и решение. На всякъде, във всяка дейност има 

някакви проблеми, надявам се да ги решим.  

 Желаещи други има ли, да се изкажат по тази тема? Г-н Тодоров, заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
Уважаеми колеги, искам само да обърна внимание, понеже става въпрос за 

читалището, че поповското читалище другия месец прави 140 години. Ще има много 

мероприятия, които са подготвили читалището  и аз приканвам всички съветници да се 

включат активно в честването на тази 140 годишнина. Казвам го защото следващата сесия 

ще бъде може би след празненствата и е хубаво да се знае от сега и съветниците да 

отделят необходимото време, за да уважат дейността на поповското читалище. Благодаря 

ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря, г-н Тодоров. Аз като председател на поповското читалище ви благодаря 

за пропагандата, която правите. Ние наистина сме се подготвили с доста мероприятия, те 

ще бъдат част от общия културен календар, така че ще станат ясни със сигурност, но 

имаме подготвено специално честване за 140тата годишнина. 

Петранка Габровска – общински съветник 
Може ли само да допълня? Освен поповското читалище има и още около седем, 

които честват такива годишнини и всички читалища се подготвят за това. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Добре, благодаря за уточнението г-жо Габровска. Давам думата на Кмета на 

общината – д-р Людмил Веселинов, който също желае да каже по темата своите размисли. 

Заповядайте, г-н Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н председател, мен естествено ме 

притеснява тази дейност читалищната. Тя е самодейност, тя зависи от хората в населеното 

място. Предполагам, че повече ме занимават от Петя Габровска, къде по пазар, къде ли не, 

идват от различни населени места, Кмете нищо не става, никой нищо не прави в село, 

нищо не става в село. Освен това секретаря Христо Белчев, той е обещал и изпълнява, два 

пъти в годината прави срещи в селата с хора, които желаят да видят и чуят позицията на 

общината. Най – вече се поставят въпроси около живота в населеното място. Има 

проблеми. Две години тази дейност беше ограничена около пандемията. Но вие сами 

знаете, пък и аз най – вече читалища, чиято дейност се върти около една личност и 

читалища, които нямат никаква дейност, при мен идват отчетите всяка година. Чета, 

гледам и повече от половината читалища ми прави впечатление, като отчитат дейността 

нови читатели, брой читатели за годината в читалищната библиотека, цифрата знаете ли 

каква е – нула. А там седи библиотекар, този библиотекар получава заплата. Някога ми 

беше казано в началото, като станах кмет, да не се занимавам с културата, защото те били 

културните дейци, стоят вкъщи, не ходят на работа и тогава мислят, мислят творчески. 

Хубаво, аз от тогава не се занимавам, но се създава напрежение вътре в населението. Да, 

ние си имаме комисия, тази комисия се събира, председател на разпределението на 

средствата е Мариян Маринов, вършим формална работа, даваме им парите. Те парите са 

от държавата, субсидират читалищата. На няколко места вече в България, ако ви прави 

впечатление има напрежение между ръководството, администрацията, кметовете, които 

вземат парите от държавата и ги преразпределиха на отделни читалища, които имат 

проблеми. Аз все още не искам да минаваме с финансови задължения и по принуда да 

събудим някое читалище да започне естествената дейност, за която е читалището. Вярно, 



 

 

няма как да администрираме ние, или аз като Кмет или Кмета на населеното място, 

защото там си има читалищни настоятелства, те вземат решение. Един човек секретар на 

читалището си седи с години без дейност. Той се огражда с един тесен кръг хора, които 

естествено всяка година гласуват някакъв си бюджет, приемат секретаря и работата си 

продължава така. Ако някой иска да пробие в този кръг, кандидатства да стане член на 

читалището и да участва в общото събрание, не му приемат молбата. Защото има такива 

хора, които ще раздвижат малко работата. От личен интерес не пускат нови членове на 

читалището, живеят си в един комфорт. Тридесет молби напоследък в Славяново не са 

приети. Защо? Защото били хора на кмета. Не, ние неискаме да воюва читалищното 

настоятелство, секретаря и Кмета, ако нямат единство. Защо да разделяме селото. Но има 

нормативен документ и аз съм обещал на кметовете и кметските наместници следващия 

път да поканя секретарите и да се разберем. Все пак вие сте единия фронт в селата. Да не 

говоря, че някъде има напрежение между пенсионерския клуб и читалищното 

настоятелство. И това напрежение идва тук и се предава в администрацията, като смятат, 

че ние трябва по някакъв начин да влезем в роля и да раздадем справедливост. Тази 

справедливост трябва да е там в общото събрание на читалището. Отразява се и на Росица 

Георгиева, която отговаря за културата и за дейността на читалищата. Аз виждам, че това 

напрежение тя го поема върху нея. Сега, ако правя паралел, това са две отделни личности 

– Петя Габровска, която дълги години работи с тези хора, къде ги замаже, къде друго. 

Сега, Росица Георгиева е малко по – добър човек и поема всички неща, които и кажат 

може би не им вярва, но аз не искам културата в администрацията да администрира. 

Искам да помагат на тези читалищни настоятелства да вървят за тази дейност, която имат. 

Нещо повече. Някой читалища, особено по избори се превръщат в политическа 

организация. Да не кажа и Светлен. Неможе секретаря на читалището да работи 

политически по време на изборите. Това най – го мразя, ама не му обръщам внимание, 

дори и да е по избори срещу моята кандидатура. После не съм предприемал нищо. Кажете 

дали съм имал по някакъв начин намеса да сменим този секретар или това ръководство? 

Никога. Но това е недопустимо, защото читалищата са създадени не за политическа 

дейност, не за личностно облагодетелстване, а както и Петя Габровска каза те са 

създадени да обединяват, да търсят интереса, духовния на хората в населеното място. И 

когато един секретар или библиотекар не работят в тази посока се създава и напрежение. 

За материалната част някъде – да. Тя е собственост на общината, ние отговаряме. Ето сега 

в Медовина, създава се разделение на хората пък и по етнически признак. Защо? И там 

има хора от другия етнос, които искат да влязат в читалището нещо да правят. И трябва аз 

да помагам срещу нежеланието и капсоловането на ръководството на читалището да не 

пускат другите хора. Защо? Това е недопустимо, особено пък на етнически принцип. Друг 

е въпроса, че ме дразни за избори, когато се използват, въпреки закона за 

вероизповеданията църковни храмове. Но да говорим за читалищата. Това, което би 

трябвало, но и с ваша помощ, защото не можем утре само ръководството на общината да 

застанем и да търсим промяна в тази дейност. Трябва заедно с вас съветниците да ни е 

ясно. Да, права е Габровска имаме дадености, имаме традиция, трябва да ги използваме. 

Но трябва и там, където читалищата са замрели, да ги бутнем. Прави ми впечатление, че 

някъде кметовете търсят да сложат тяхно протеже за секретар или библиотекар. Това не е 

добре. Оставете хората сами да си избират. И такова залитане съм виждал, кметове и 

кметски наместници, но това е друг въпрос. Благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря на д-р Веселинов. Има ли желаещи други да се изкажат по тази тема, 

която явно търпи някакво развитие и има напрежение в нея. Има ли желаещи? Добре, 

приемаме, че всичко сме казали по тази тема и по същество ние трябва да приемем 

годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Попово за 2022г. 

Прочетох ви проекта за решение, изслушахме коментарите и преминаваме към гласуване. 

Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен да приемем така предложената 

годишна програма, моля да гласува: 



 

 

Емел Расимова  - общински съветник 
 Леман е в конфликт на интереси, тя е представила отчет. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Заявява конфликт на интереси, ок.  

Емел Расимова  - общински съветник 
 Петя Габровска също е в конфликт на интереси. Тя е председател на читалище.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 То в някаква степен и аз, въпреки че аз не съм писал отчета, защото има заместник 

председател, който го е подписал. 

Емел Расимова  - общински съветник 
 Но вие сте председател. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, аз също обявявам конфликт на интереси. Сложно е, тук в тази програма има 

някакво финансиране. Виждате ли как ни наплашиха с този закон за конфликт на 

интереси, защото по принцип не ясно къде трябва да има материален интерес. Аз тук не 

виждам кой знае какъв материален интерес, въпреки че в програмата има финансиране. Но 

да приеме, че за по – сигурно и обявяваме трима в конфликт на интереси. В такъв случай 

да гласуваме. 

 
 

Гласуваме  ЗА: 
 
 
 

ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

Трима обявяват конфликт на интереси. 
Георги Георгиев, Петранка Габровска и Леман Мюмюнова – конфликт на интереси. 
 
 
 
Решението се приема !  

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 
РЕШЕНИЕ № 293  

 
 
На основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 

от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
РЕШИ 

             
1.Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 

Попово за 2022 г. 



 

 

 

 

Приложения: 

1.Проект за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Попово за 2022 г. 

2.Предложения на председателите на народните читалища на територията на 

община Попово за своята дейност (на електронен носител). 

 
 

 
 
Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  
4.Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци към списъка на 
защитените училища, приет с Решение  № 832 на Министерския съвет от 01 
декември 2021 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 

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

Стоян Попвеличков – общински съветник 
Благодаря. Нашата комисия единодушно с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 

Благодаря 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги,  

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54,  ал. 2 

от ЗПУО във връзка с чл. 5 от ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за 

определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за 

тяхното допълнително финансиране, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

1.ОУ „Христо Ботев", с. Ломци, общ. Попово да бъде предложено за защитено 

училище и да бъде включено в Списъка със защитените детски градини и 

защитените училища. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да внесе в Министерството на образованието 

и науката, в изискуемия по чл.5, ал.2 от ПМС №121/23.06.2017г. срок, мотивирано 

писмено предложение за включване на посоченото в т.1 общинско училище към 

Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2022/2023 година. 
 
 

 

Приложение: 

1. Мотивирано предложение от директора на ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци. 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имате думата за въпроси, мнения, предложения. Има ли? Няма. Добре, 

преминаваме към гласуване. 



 

 

 
 Гласуваме  ЗА: 

 
 

ЗА        -           29 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 294 

 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54,  ал. 2 

от ЗПУО във връзка с чл. 5 от ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за 

определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за 

тяхното допълнително финансиране, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1.ОУ „Христо Ботев", с. Ломци, общ. Попово да бъде предложено за защитено 

училище и да бъде включено в Списъка със защитените детски градини и 

защитените училища. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да внесе в Министерството на образованието 

и науката, в изискуемия по чл.5, ал.2 от ПМС №121/23.06.2017г. срок, мотивирано 

писмено предложение за включване на посоченото в т.1 общинско училище към 

Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2022/2023 година. 
 
 

 

Приложение: 

1. Мотивирано предложение от директора на ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци. 

 

 

 

Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 
5.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Становища на комисиите няма. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение по пета точка е следното: 

  

 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 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., в размер на 60,00 лв.  
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Който е съгласен, моля да гласува, гласуваме за.  

 
Гласуваме  ЗА: 
 

  
 

ЗА        -           29 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 

 
  

Решението се приема! 
 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 295 
 
 

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 

01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., в размер на 60,00 лв. 
 

 
 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за 
интегрирано развитие на община Попово 2021-2027 г. за 2021 г. 
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. Нашата комисия разгледа докладната записка и предлагаме на вашето 

внимание с четири 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. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 3 и чл. 24 т. 4 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР), чл. 24 и чл. 72 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2021 г. на План за 

интегрирано развитие на община Попово 2021-2027 г. за 2021 г. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Въпроси? Г-н Тодоров, заповядайте.  

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми колеги, определено данните в този отчет никак не са приятни. Затова 

искам да ви споделя. Изпълнението на плана през 21ва година се характеризира с 20 

процента реално изплатени финансови средства от централния бюджет, 60 процента е 

приносът на европейските структурни инвестиционни фондове, собствения финансов 

принос на общината е 4 процента, тук имаме и частни инвестиции в размер на 20 процента 

само, един процент други източници. Като започнем от тук, можем да вървим нататък. От 

15 хиляди работоспособно население на територията на общината работят не повече от 

4700. Вярно, че безработицата не е голяма в рамките на 8 процента, 9, 10, но това 

определено мен ме притеснява. Защо? Средната работна заплата, която е дадена тук е 

13 000 лева годишно, като сметнем и махнем тези осигуровки, които са за сметка на 

работника и ДОО, получаваме средна работна заплата от 860 лева. Това не е ли 

притеснително за територията на общината? И какво очакваме? Да преминем по нататък 

от данните на този план, на този отчет по – точно. Има един, как да кажа демографски 

срив. Не може с такава заплата, с такава заетост ние да очакваме да има млади и да има 

деца. Стигаме пак за децата в детските градини, колко детски градини имаме. Преди 

малко гласувахме защитено училище в село Ломци, може би в бъдеще ще гласуваме нови 

защитени училища и детски градини. Аз мисля, че трябва да се наблегне изключително 

много на инвестициите, за да се до насели тази община и възможност за хората да работят, 

да живеят добре, да имаме деца и да се развива града ни. Мисля, че това трябва да го 

отчетем, а не да минаваме само с едно гласуване на този отчет, за този план за 

интегрирано развитие. Даже аз имам едно предложение, част от този отчет да бъде 

поместена в Местен вестник, да видят хората за какво става въпрос, какви са тенденциите, 

какво да очакват. Това е нещо много тревожно. Пет хиляди човека от 15 хиляди 

работоспособно население, аз мисля че две трети го няма или тези две трети работят извън 

общината. Това говори ли добре за нашата община? Нищо повече. Просто едни 

разсъждения, които мен лично ме притесняват. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Тодоров. Други желаят ли да кажат нещо? Г-н Димитров, 

заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, колеги, аз искам само да направим 

една поправка тука на стр. 14 в годишния доклад за наблюдение, таблицата с 



 

 

индикаторите, незнам защо в т.2 – дял от населението на общината получаващо социални 

помощи, индикатор мерна единица процент ДСП Попово, дадена е базова стойност на 

година за отчитане за 2019та, а междинна стойност пише – няма информация. Ще моля 

тези, които са го правили този годишен доклад да нанесат това, което ние сме им подали 

от Дирекция социално подпомагане, защото на нас ни е поискано на 4.04 и на 5.05 ние сме 

им дали всички данни, които са и просто ще помоля да бъдем коректни и точни и да бъдат 

нанесени тези данни, които сме реагирали и сме им дали веднага. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Димитров. Дани Георгиева? 

Йорданка Георгиева – общинска администрация 
 Г-н Димитров, извинявам се. В действителност имаме данните, техническа грешка, 

ще бъде нанесена корекцията. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, благодаря. Д-р Веселинов желае да каже нещо в тази връзка, заповядайте. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н председател, г-н Тодоров, 

абсолютно сте прав. Да, така е. Но администрацията, ако бъде атакувана, аз съм готов в 

момента да се оправдая. Ние какво сме попречили на тези инвестиции? Може и да греша. 

Може и с нещо да пречим, с някой данъци и такси. Повечето ограничения идват от 

законите, финансови и данъчни, които са на държавно ниво. Мен ми направи друго 

впечатление, по – слабата активност на бизнеса. Или нямаме такива топ бизнесмени, с 

много финансов ресурс или просто не искат да рискуват. Погледнете, стана им тясно в 

община Опака, последните най – големи инвестиции това са хора, които дойдоха от 

Опака. И аз се радвам, защото така си седеше, приватизирахме го, взеха го, тръгна с добри 

намерения хлебозавода, ама сега нещата се променят. Инвестицията не е от поповски 

бизнесмен. Няма никакво значение дали е поповски, дали е от Петрич, важно е да се 

инвестира. Ако говорим в тази посока, аз се радвам на такъв, който направи нещо 

прекрасно. Защото години наред ние чувстваме нужда от голяма площ за увеселителни 

мероприятия на територията на града. Ходя, наблюдавам, помагам доколкото мога, т.нар. 

фирма „Дуду“ и вижте, той направи една зала за 150 – 200 човека, втората зала е за още 

300. Значи той може да събере вече 500 и нагоре, с кухненски бокс и аз му давам зор тези 

дни. Да може колкото се казва, по – рано да го пусне, за да хване и абитуриентските 

балове и ще се радвам. Нещо повече, аз искам да докарам и някой от когото зависи най – 

вече инвестиции в инфраструктури, защото общината изоставаме в инфраструктура, 

финансирайки инфраструктурата към бизнеса. Е, към електроапаратурния завод, срам ме 

е, трябва да се направи, за там ни трябва 1 милион и обиколния път, който ще ни заведе 

обратно към Мебел стил, там се оформя прекрасен промишлен район. Неможем да 

пренебрегнем и западния промишлен район, да вземем трасето, което от бившата пожарна 

отива на запад към Боби Риото. И се боря с министри на транспорта поредни, които 

казват, че това трасе им трябва. За какво им трябва, където е и ж.п. линията. Също нямаме 

възможност тук да пробием и покрай Механо Техникума, там този квартал така го 

изоставихме, зад Механо техникума, трябва да се направи с пробив, за да облекчим 

движението. Имаме си някой инфраструктурни изостанали обекти, които трябва да ги 

решим. И аз се радвам, че мина пандемията и мисля, че на тази сесия, която ще направим 

като юбилейна на празника на града, ще можем да се съберем всички заедно с 

администрацията. На нас ни липсва контакта. Ние повече от две години, две години не сме 

събирали, не сме се отпускали. Да се съберем горе на празника на града, да почетем, да 

открием, ако ни уважи някоя важна национална личност, да открием този обект и да си 

направим празника на града. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, дано да успее да се осъществи, защото ние няма да привлечем млади хора и 

други инвеститори, ако не правим някакви наистина промени и в инфраструктурата, но аз 

мисля, че най – големия проблем е липсата на хора, защото всяка една инвестиция е 



 

 

свързана с необходимост от работна ръка, от специалисти, а те са в момента кът за 

бизнеса. Аз така мисля поне. Така колеги, други желаещи да се изкажат по темата? Г-н 

Тодоров, това е добра инициатива, ще видим дали е възможно част от този план да бъде 

публикуван във вестника. Аз също приветствам, нека да стане ясно. Но може би не само 

една, която да дава черните краски, а по скоро комплексно, за да може всеки да си 

направи извода, че се опитваме нещо да правим естествено. Всъщност мислим по въпроса 

с развитието на общината. Други желаещи? Няма. В такъв случай гласуваме. Гласуването 

е явно, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. 

 

 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 296 

 
 

   На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 3 и чл. 24 т. 4 от Закона за 

регионално развитие (ЗРР), чл. 24 и чл. 72 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2021 г. на План за 

интегрирано развитие на община Попово 2021-2027 г. за 2021 г. 

 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 
7.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и 
гори в горските територии на Община Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

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

Колева. 

 



 

 

Венетка Колева – общински съветник 
Благодаря, г-н председател. Ако ми разрешите понеже двете точки седма и осма са 

идентични, да изкажа становището на нашата комисия и по двете точки, след като ние се 

събрахме, обсъждахме тези неща за дивечовидното хранене  с пет гласа ЗА подкрепяме 

проектите за решение по 7ма и 8ма точка от днешния дневен ред на сесията. 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.Ако желаете можете по същия начин и по двете точки да 

докладвате. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря Ви г-н председателстващ, нямам нищо против и аз по същия начин и по 

двете точки да изразя становищата на комисията ни. По тези точки 7ма и 8ма и по двете 

точки, решението на комисията ни е с по пет гласа ЗА подкрепяме проекто решението. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря, в такъв случай зачитам проекта за решение по т. 7: 

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

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

 
 

РЕШИ 
 

  1. Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по 

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

землището на с. Еленово, община Попово както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         

номер на имота 

1.           дивечова нива       При язовира             194                    8                       91                 

112005,112003 

2.           дивечова нива       Маковската              184                    1                       72                 

110003,110009 

3.           дивечова нива       Газопровода             182                    8                      11                  

109007 

4.           дивечова нива       Пътя за Маково        185                    2                       63                 

110001 

5.           дивечова нива       Мешето                     185                   3                     177                 

110001 

6.           дивечова нива       Солуджака                186                   5                       15                 

110011 

7.           дивечова нива       Солуджак просека   186                   1                       24                 

110011 

8.           дивечова нива       Маковска просека    187                   2                       12                 

110003 

9.           дивечова нива       Маковската               187                   1                         2                 

110008 

10.         биотехнически      Мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           Солуджака                186                   5                    чакала 



 

 

                                              Маковското              184                   7                    чакала 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 

3бр.-чакала 

 

 

 

Приложение: 

1. Писмо с вх. №30-159-13/07.04.22 г.; 

2. Писмо с вх. №30-159-14/11.04.22 г.  

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Така, въпроси? Заповядайте, г-жо Расимова. 

Емел Расимова – общински съветник  
 Г-н председател, аз мисля, че е техническа грешка, но все пак ще гласуваме. Става 

дума за таблицата, където са посочени местностите. Таблицата, която е в нашето решение 

е посочено „При язовира“, а по данните от държавното предприятие „Черни Лом“ Попово 

е „Под язовира“. Кое е правилното, защото все пак касае 91 дка площ? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, г-н Василев, Илияне, имаш ли отговор на това, кое е вярното? Значи в 

решението – дивечова нива 91дка „при язовира“, на другото място е „под язовира“, но 

явно става дума за едно и също. 

Илиан Василев – общинска администрация 
 Да, става дума за едно и също, техническа грешка, ще бъде променено. „ Под 

язовира е правилното“.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Благодаря ви. Някакви други въпроси, г-жо Расимова? 

Емел Расимова – общински съветник  
 Направи ми впечатление, че отдаваме за период от единадесет месеца, а не една 

година. За да избегнем процедурата за конкурс ли? Това ми е въпроса. 

Илиан Василев – общинска администрация 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, 

уважаеми г-н Кмете, да това е причината, за да не бъде търг с явно наддаване и реално да 

може дивеча стопанисван от държавата в лицето на „Черни Лом“, затова е за срок до една 

година. Закона това го позволява. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, тя е със специализирана насоченост и това до някъде обяснява нещата. 

Благодаря ви. Удовлетворява ли ви отговора? Да. Добре, благодаря. Други въпроси има 

ли? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е 

поименно.  

 
 



 

 

Гласуваме      ПОИМЕННО: 
 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ОТСЪСТВА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
 
ЗА    -   28  

    ПРОТИВ   -     0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
 Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 
    

 
РЕШЕНИЕ №  297 

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

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

 
 



 

 

РЕШИ 
 

1. Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по 

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

землището на с. Еленово, община Попово както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         

номер на имота 

1.           дивечова нива       Под язовира             194                    8                       91                 

112005,112003 

2.           дивечова нива       Маковската              184                    1                       72                 

110003,110009 

3.           дивечова нива       Газопровода             182                    8                      11                 

109007 

4.           дивечова нива       Пътя за Маково        185                    2                       63                 

110001 

5.           дивечова нива       Мешето                     185                   3                     177                

110001 

6.           дивечова нива       Солуджака                186                   5                       15                 

110011 

7.           дивечова нива       Солуджак просека   186                   1                       24                

110011 

8.           дивечова нива       Маковска просека    187                   2                       12                 

110003 

9.           дивечова нива       Маковската               187                   1                         2               

110008 

10.         биотехнически      Мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           Солуджака                186                   5                    чакала 

                                              Маковското              184                   7                    чакала 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 

3бр.-чакала 

 

 

 

Приложение: 

1. Писмо с вх. №30-159-13/07.04.22 г.; 

2. Писмо с вх. №30-159-14/11.04.22 г.  

 

 

 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Отдаване под наем  на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за 
специализирана фуражна база  на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Чухме становищата на комисиите.Прочитам директно проекта за решение. 

Предложението за решение по тази точка има следния вид: 

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

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

РЕШИ 
 

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

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

както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         

номер на имота 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 

112005,112003 

2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 

110003,110009 

3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                

109007 

4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 

110001 

5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 

110001 

6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 

110011 

7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 

110011 

8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 

110003 

9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 

110008 

10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 

                                              маковското              184                   7                    чакала 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 

3бр.-чакала 

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

/дивечови ниви/;  

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

в земите по т. 1;  



 

 

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

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

месеца. 

 

Приложение: 

1. Писмо с вх. №30-159-13/07.04.22 г.; 

2. Писмо с вх. №30-159-14/11.04.22 г.  

 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
      Имате ли въпроси? Добре. Гласуваме. Гласуването е поименно. 

 
 

Гласуваме    ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ОТСЪСТВА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 
ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

 



 

 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  
  
 РЕШЕНИЕ № 298 
 

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

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

РЕШИ 
 

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

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

както следва: 

 

№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         

номер на имота 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 

112005,112003 

2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 

110003,110009 

3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  

109007 

4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 

110001 

5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 

110001 

6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 

110011 

7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 

110011 

8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 

110003 

9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 

110008 

10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      

              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 

                                              маковското              184                   7                    чакала 

 

              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 

3бр.-чакала 

 
 



 

 

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

/дивечови ниви/;  

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

в земите по т. 1;  

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

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

месеца. 

 

Приложение: 

1. Писмо с вх. №30-159-13/07.04.22 г.; 

2. Писмо с вх. №30-159-14/11.04.22 г.  

 

 

 
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани  не са постъпили 

такива. Ако имате вие нещо да попитате? Ако не, давам думата на д-р Веселинов, 

заповядайте. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, имаме си традиция, ако постъпват 

предложения от инициативни комитети, преди юнската сесия комисията, която се 

занимава с почетните граждани да се събере и да направи предложения.Ако има такива и 

са стойностни предложения. Така, че аз ви моля, както казах и на кметовете миналата 

седмица по селата и вие ако нещо имате като предложение, личности свързани с миналото 

и настоящето на общината, моля ви отправете такива предложения или на инициативните 

комитети, за да издигнат такива хора. Имаме време. Следващата сесия незнам кога се 

пада, за да може на празника на града, на самия 10ти юни да извършим церемонията и да 

си направим празника съвместно, както ни прилича с един обяд в новия ресторант на 

Дудуто. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, аз мисля, че никой няма нищо против по отношение на предложението, 

с удоволствие правили сме го и ще го направим отново. Благодаря от мое име, аз мисля, че 

никой няма против. Ако има, нека заяви в момента. Позволете ми, преде да закрия 

заседанието да пожелая на всички, които празнуват весели празници. Очакват ни хубави 

дни в следващите няколко до края на седмицата. Пожелавам на всички да бъдат много 

здрави, да сме оставили зад гърба си неприятните неща, включително и зимата, която 

също е част от мрачното настроение и от тук насетне да бъдем бодри и жизнерадостни и 

най – вече здрави. Бъдете здрави и весели празници още веднъж. Г-н Петков желае нещо 

да каже. 

Инж. Димитър Петков – зам. Кмет на Община Попово 
 Искам да ви поканя на 24ти на Велик ден на концерт.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Закривам  двадесет и деветото заседание на ОбС Попово. Благодаря ви, бъдете живи и 

здрави. 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

   
 
 
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………. 
 
                                                 / Георги Георгиев / 
 
 
 
 
 
 
     

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   ................................................. 
               / Дончо Дончев / 
 
         ……………………………… 
               / Драгомир Петров / 
 

………………………………    
       / Емел Расимова / 

………………………………    
       / Николай Черкезов / 
 
 

    
       
            Протоколист -    .................................... 
   Ст. експерт  ОбС:                       / С. Георгиева / 


