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ПРОТОКОЛ    № 33 
 

 

 

Днес, 28.07.2022 г. /четвъртък/  в  залата на ОбС попово в сградата на Община   

Попово се проведе ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово 

мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добър ден, добре дошли на всички. Уважаеми дами и господа, можем ли да започваме? 

Моля за проверка на кворума – 28 общински съветника присъстват на днешното 

заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, така че откривам ТРИДЕСЕТ И 

ТРЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 г.  

Уведомление за отсъствие по уважителни причини е постъпило от общинския съветник 

Мариян Бодев 

На заседанието присъства Кмета на общината д-р Веселинов, зам. Кмет Трифонов и 

членове на 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 на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  

за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги 

 

2.Приемане на Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с 

общински жилища. 

 

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

периода 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. 

 

4. Процедура за подбор на съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище 

 

5.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2022 г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2022 г. 

 



 

 

6.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на 

отпуснатите суми. 

 

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

01.01.2022 – 30.06.2022 година. 

 

8.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС 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    -   28 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Един общински съветник е излязъл. 

 

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА  

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

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

уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми колеги и колежки общински 

съветници, нашата комисия заседава вчера в 10:00 часа в не пълен състав и становището 

ни по тази първа точка е с 3 гласа ЗА, 0 против и 1 въздържали се подкрепяме проекто 

решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, зачитам проекта за решение по тази точка: 

 

 

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, както следва: 

 



 

 

 

§1. В Приложение №1"Списък с видовете услуги и цени за тях" т. 16 от таблицата се 

изменя по следния начин: 

 
16. Входна такса при посещение на     

 

 

 

- 

    - 

 

 

     - 

 

 

      

      - 

 

 

       

       - 

 

 

 

 

В цената не 

включва ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цената не  

се включва ДДС. 

 

В цената не  

се  включва ДДС. 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 археологически обект „Ковачевско     

 кале” (вкл. и прожектиране на 20 
мин. Филм и 3D анимация за 
предоставяне на крепостта и нейната 
история) 
 

    

 - възрастни  2.00 лв.   

 - ученици, пенсионери и деца     1.00 лв.   

 от 7г. възраст     

 Екскурзоводска беседа на     

 късноантичната крепост  5.00 лв.   

 „Ковачевско кале”     

 (за лица и групи до 20 души)     

 Фотографиране с антично облекло.  5.00 лв. /за  

  лице    

 Детска анимация в детски кът     

   30.00 лв. за 60   

  мин.    

 (Отм.)     

      

 Ползване на амфитеатрална сцена  100 лв. / час   

      

 (Отм.)     

      

      

      

      

      

 Ползване на стационирано барбекю с 
материали на посетителите 

 

 
25.00 лв. за 2 часа 

 

  

  

Ползване на стационирана пещ 

с материали на посетителите 

 
Посещение на археологическа 
експозиция със съпътстваща 
фотоизложба:  
 

- възрастни  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.67 лв. за 1 

ястие 

 

 

 

 

 

1.00 лв. 

  



 

 

- ученици, пенсионери и деца 
от 7г. възраст 

 

0,50 лв. 

  

 

 

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§2. Настоящата наредба е приета с Решение….. по протокол …... На Общински съвет – гр. 

Попово и влиза в сила от деня на обнародваните и на официалната интернет страница на 

Община Попово 

 

Приложение: 

Проект на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги; 

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; 

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 

Наредбата за изменение на Наредбата на Общински съвет – гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това уважаеми колеги е предложението за решение. Имате думата за въпроси, 

мнения, предложения. Заповядайте. 

Десислава Игнатова – общински съветник 

 Уважаеми съветници, може би има техническа грешка – ученици, деца и възрастни, 

понеже не е пред мен листа - ученици, деца и възрастни от 7 годишна или до 7 годишна ? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Вносителя? 

Десислава Игнатова – общински съветник 

 Ученици са след седем, до седемгодишна са деца т.е. не е ли по логично да се чете 

до седем годишна възраст? Защото учениците са над седем години, а децата са до. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Всъщност какво да бъде, как да се чете? Може ли, ако обичате на микрофона, за да 

може после в протокола това нещо да бъде записано. На микрофона просто обясненията, 

на катедрата, ако е удобно. 

Атанас Сагев – ръководител ЗОТК „Ковачевско Кале“ 

 Става въпрос за деца, които са над седем годишна възраст, пенсионери, както и 

ученици, а тези, които са под седем годишна възраст не плащат нищо. Безплатно е за тпх 

посещението. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това означава, че в изречението: ученици, пенсионери и деца, не от седем годишна 

възраст, а над седем годишна възраст. 

Атанас Сагев – ръководител ЗОТК „Ковачевско Кале“ 

 Над седем годишна възраст, да. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. 



 

 

Десислава Игнатова – общински съветник 

 Но то се препокрива с ученици, а не става ясно, че децата до 7 години влизат 

безплатно. 

Атанас Сагев – ръководител ЗОТК „Ковачевско Кале“ 

 Може би трябва да го добавим като отделно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Пламене, дай да видим какво имаме в предвид и как да го формулираме. 

Пламен Русев – общинска администрация 

 Формулировката така е правилна, няма никакъв проблем с нея. Става въпрос за 

деца, които са над седем годишна възраст, като се препокрива по този начин от израза „от 

седем годишна възраст“. Въпреки, че образованието в България е задължително до 16 

годишна възраст, не означава, че всички деца от седем годишна възраст са ученици. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 В тази връзка е и „деца над седем годишна възраст“, всъщност лица, които са над 

седем годишна възраст, но не са ученици. 

Пламен Русев – общинска администрация 

 Да, това има предвид в случая този текст. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз мисля, че е задължително, да обучението поне основното е задължително. Дали 

се изпълнява е отделен въпрос. Добре, сега, за да не влизаме в прекалени подробности, 

можем ли този последния абзац „и деца от седем годишна възраст“ или само „ и деца“ да 

го премахнем? Как да го формулираме, така че да го гласуваме? Ясно, че няма проблем в 

желанието, имаме проблем във формулирането. 

Пламен Русев – общинска администрация 

 Това, което обясни г-н Сагев е, че за деца до 7г. входът е безплатен. Ако премахнем 

думичката от 7г. ще стане платен и за тях. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, но от 7. Какво означава? От седем нагоре или от седем надолу? Защото тук не е 

ясно от седем на къде? 

Пламен Русев – общинска администрация 

 Нагоре. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Еми, значи трябва нещо да бъде добавено или да бъде формулирано по друг 

начин.От седем е неопределено, това е начало на нещо, може и надолу, може и нагоре. Да 

го запишем под 7г. или над 7г.. Кое е правилното? 

Пламен Русев – общинска администрация 

 Такава е била формулировката и до този момент, ако искате я променете на над 7г. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Нестава ясно – ученици, пенсионери и деца от 7г. Добре, всъщност в момента ние 

казваме, че всички, които са над седем години плащат един лев. Така ли да разбирам? 

Значи пишем тука, не от седем, а над седем години, променяме от на над и го гласуваме 

така. Съгласни ли сме всички? Добре. Променете го във вашето предложение, да бъде 

записано и в протокола, техническа грешка „над седем години“. 

 Да бъде с предложение ли? 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

На хората не е ясно. Те затова спорят, защото правилото като редакция от правна 

гледна точка е от седем години. Затова спорят юристите. Пък дали хората го разбират и 

съветниците е друг въпрос. Добре, сложете го над и въпроса приключва. На всеки ще 

стане ясно.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, сега това, обаче трябва да бъде или предложение за промяна в докладната 

или да го приемем за техническа грешка, уточнение. Как да го направим? Ако трябва да го 



 

 

гласуваме като предложение, за да бъде сто процента изрядно и да нямаме опция да бъде 

върнато. Добре, г-жо Игнатова, като ваше предложение. 

Десислава Игнатова – общински съветник 

Да, предлагам да се промени на „над седем годишна възраст“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, уважаеми дами и господа, подлагам на гласуване това предложение да се 

чете: ученици, пенсионери и деца над 7 годишна възраст, така че, който е съгласен, моля 

да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 

 

 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

Решението се приема ! 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, това е последната редакция. Приемаме това предложение и така да се чете в 

предложението, което е направено. Други забележки има ли? Г-н Тодоров, заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 

Уважаеми колеги, значи това един лев, петдесет стотинки, дали е под или над, как 

ще докажем това дете на колко години е, доста трудно става в момента, дали е на седем, 

на осем или на девет или на шест, колкото каже родителя. Това са мисля, че много дребни 

неща и те няма да донесат никакви приходи за общината. Аз мисля, че там трябва да се 

гледа по глобално на този проект. Навремето усвоихме едни европейски пари, около пет 

милиона, участието на общината беше около един милион. Сега немога да цитирам точни 

цифри, но тази устойчивост, която получи проекта, за да бъде той съответно защитен беше 

осигурена от Общината. Мислите ли вие, че с тези цени, които сега говорим от един лев, 

от петдесет стотинки ние ще направим така, че този обект да се самоиздържа? За мен по 

важното е да питам колко е струвал този обект на Общината, откакто е създаден? Добре, 

той е направен, участието е ясно, собственото участие, но през цялото останало време този 

обект е издържан изцяло от Общината. И като издръжка за обекта и като заплати, и като 

всичко останало. Мен ме интересува повече какво е струвал той на Общината за толкова 

години и дали не трябва да има коренна промяна в работата на този обект, така че да се 

привлекат тур операторски фирми, които да карат тук туристи и които наистина да 

направят така, че поне този обект да се самоиздържа. Иначе той продължава да тежи на 

общината и ще продължава да тежи на Общината и с тези корекции, които в момента 

правим по никой начин няма да помогнем нито на Общината, нито на обекта. Благодаря 

ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Тодоров. Да, г-н Черкезов, заповядайте. 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Извинявам се, но ще взема думата по тази точка. И след това изказване, хайде да 

попитаме колко ни е струвала Цветната галерия в Попово, Пешеходната зона, Градската 

градина, какви приходи са довели в града, каква ни е издръжката? Моля ви се, не всичко 

се гледа само с финансовите критерии и показатели. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря. Д-р Веселинов има думата да отговори. 



 

 

 

 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на община Попово 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, така е. Особено в 

сферата на културата, ако очакваме приходи и къде в сферата на културата държавата или 

общините не участват с допълнителни средства? Дайте ми пример. Може би Балчик 

градината, там имаше един спор, чия собственост е, на университета или на 

Министерството на културата, защото там предполагам има приходи и интерес кой да 

притежава тези приходи. Но навсякъде културата се субсидира от община и държава. Аз 

мисля, че г-н Тодоров го поставя този въпрос като резонен. Г-н Тодоров, не сте задали 

този въпрос на комисия, за да мога веднага да ви отговоря през тези няколко часа след 

комисията, каква е издръжката. Но издръжката явно е за сметка на общината. Направихме 

възможно искане и разговори с Общински исторически музей да приемат не само 

методически, а изцяло и финансово издръжката с техния бюджет. За сега не е възможно. 

Правим постъпления заедно с директора на музея в Министерството на културата да бъдат 

допуснати или отпуснати още бройки, дали са четири, дали са пет е друг въпрос и кога ще 

ни отпуснат тези допълнителни бройки, за държавна издръжка. Там има и постоянно 

охранително звено. Най лесно е това охранително звено, което също тежи на бюджета на 

общината да го съкратим и да сложим едни камери. Ама като знам тези камери как, дали 

умишлено, дали техническа неизправност, се повреждат и рискуваме да оставим обекта 

без охрана. А сега тази охрана е 24 часа. Аз мисля, че това е едно добро нещо, което 

Общината инвестира каза около милион, 800 хиляди дадохме допълнително, за да го 

изградим този обект. И си спомняте каква завист предизвика тогава в хората от 

Търговище, пък не само там, защото направихме нещо емблематично за Попово. Така е, с 

тези приходи едва ли да доближим някакви проценти, десет за издръжка. Сигурно няма да 

ги доближим, но трябва да ги гласуваме, трябва да си има, което е законно. Затова е 

внесена тази точка в Дневния ред, имаме законно гласувано от ОбС таксата за посещения, 

пък дали ще я събират тази такса, дали хората ще минават и без да бъдат таксувани, това е 

отделен въпрос. Аз незнам някой да се е оплакал, че сега има такива настоятелни 

служители, които непременно събират тази такса. Би трябвало да я събират, включително 

и вечер, когато там е охраната. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Веселинов. Други коментари? Имаме ли други желаещи да се 

изкажат по тази докладна? Невиждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване 

по тази точка. 

 

 

 

 

Гласуваме  ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 



 

 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ОТСЪСТВА 

18. Найден Иванов Иванов   ЗА 

19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

 

ЗА    -    27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 

 

 Решението се приема! 

 

 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 321 
 

 

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, както следва: 

 

 

§1. В Приложение №1"Списък с видовете услуги и цени за тях" т. 16 от таблицата се 

изменя по следния начин: 

 



 

 

 

 

 
16. Входна такса при посещение на     

 

 

 

- 

    - 

 

 

     - 

 

 

      

      - 

 

 

       

       - 

 

 

 

 

В цената не 

включва ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цената не  

се включва ДДС. 

 

В цената не  

се  включва ДДС. 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 археологически обект „Ковачевско     

 кале” (вкл. и прожектиране на 20 
мин. Филм и 3D анимация за 
предоставяне на крепостта и нейната 
история) 
 

    

 - възрастни  2.00 лв.   

 - ученици, пенсионери и деца     1.00 лв.   

 от 7г. възраст     

 Екскурзоводска беседа на     

 късноантичната крепост  5.00 лв.   

 „Ковачевско кале”     

 (за лица и групи до 20 души)     

 Фотографиране с антично облекло.  5.00 лв. /за  

  лице    

 Детска анимация в детски кът     

   30.00 лв. за 60   

  мин.    

 (Отм.)     

      

 Ползване на амфитеатрална сцена  100 лв. / час   

      

 (Отм.)     

      

      

      

      

      

 Ползване на стационирано барбекю с 
материали на посетителите 

 

 
25.00 лв. за 2 часа 

 

  

  

Ползване на стационирана пещ 

с материали на посетителите 

 
Посещение на археологическа 
експозиция със съпътстваща 
фотоизложба:  
 

- възрастни  
 

- ученици, пенсионери и деца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.67 лв. за 1 

ястие 

 

 

 

 

 

1.00 лв. 

 

  



 

 

над 7г. възраст 0,50 лв. 

  

 

 

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§2. Настоящата наредба е приета с Решение №321 по протокол №33/28.07.2022г. На 

Общински съвет – гр. Попово и влиза в сила от деня на обнародваните и на официалната 

интернет страница на Община Попово 

 

Приложение: 

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; 

 

  

 

 

Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  

2.Приемане на Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с 

общински жилища. 

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 г-н зам. Кмет 

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. Уважаеми г-н председател, уважаеми д-р Веселинов Кмет на община 

Попово, уважаеми зам. Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, 

колеги общински съветници, нашата комисия заседава на 25.07.2022г в пълен състав. По 

първа точка първа от Дневния ред, след направените и обяснени разисквания 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, нашата комисия с 4 гласа ЗА, подкрепяме 

проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н зам. 

Кмете, уважаеми служители на общинска администрация, колеги общински съветници, 

нашата комисия 5 гласа ЗА, предлага 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 г-н зам. Кмет, 

уважаеми колеги, нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 

 

 

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

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 45 а от Закона за общинската 

собственост, чл. 28 във връзка с чл. 26 Закона за нормативните актове, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 

(Приложение № 1). 

 

Приложение: 

1. Проект за Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

2. Мотиви за приемане на Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински 

жилища. 

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

проекта за Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

4. Съобщение за публикуване за обществено обсъждане на интернет страницата на 

Община Попово на проекта за Наредба на Общински съвет – Попово за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане 

с общински жилища. 

 

 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, колеги, това е проекта за решение. Имате думата за въпроси, предложения, 

мнения по докладната. Има ли желаещи? Г-н Черкезов, заповядайте. 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, докато колегите мислят , един технически въпрос. В чл. 

9 ал. 5 ни препраща към ал. 1 т.6, обаче там т. 6 липсва. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Юристите? Г-н Черкезов, вие сега ли го установихте това? Ааа, пропуснал сте 

комисията. Страница пет в чл. 9ти ал. 5та – извадените от картотеката по ал. 1 т. 6 губят 

право да бъдат картотекирани отново. Какво сте имали предвид, господа юристи? Който 

чете задълбочено това се получава, браво. Отличен, така е.  

Д-р Людмил Веселинов –Кмет на община Попово 

 Тука стресирате с неподготвени за администрацията въпроси. Някой нарочно ги 

оставят, на комисия не ги разисква, тук да се покаже. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Само за да има фурор.  

Д-р Людмил Веселинов –Кмет на община Попово 

 Айде те докато видят, искам няколко думи да кажа по тази Наредба. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Д-р Веселинов за разяснение по наредбата. 

Д-р Людмил Веселинов –Кмет на община Попово 

 Г-н председател, тази наредба знаете ли от кога я мислим? Мислим я от миналата 

година. Създаде се едно напрежение. Аз все пак съм благодарен на блока юристи и на 

експерта Димитър Минчев, който за половин година сложи ред в общинска собственост – 

жилища, за което му благодаря. Но, Наредбата на Министерския съвет, от която се бяхме 

позовали и изработили нашата стара Наредба се оказа, че вече тази наредба не е в сила за 

Министерския съвет, нали така. След това се оказа, че нашата Наредба и четенето и 

прилагането и най вече, особено при подписване на договори за наем, които ги правим 

обикновено за две години май, Димитър, нали, голяма част от хората немогат да попълнят 

декларацията, в която се изисква подробно имотното им състояние. Създаде се 

напрежение. Напрежение, че ние не подновяваме наемните договори заради това, че да 

кажем в Манастирица или в Помощица някой от членовете на семейството са придобили 

по наследство, в следствие умиране на роднините имот. Друг въпрос е този имот дали е 

годен. И ако ви прави впечатление тук се преработи член 4ти ал. 2ра условията, които не 

притежават повече от 50 процента идеални части от жилищен имот, годни за обитаване на 

територията на Попово. Защото по старата Наредба можеше и в Сандански да има 

идеални части и пак да няма тази възможност да кандидатства за общинско жилище. Това 

го променихме. Тези 50 процента бяха дискусионни. Направихме извадки от другите 

наредби, на други общини, които за мен бяха по радикални. Бяха намалили, Минчев 

колко, Габрово 20 процента ли 30 ли, 25. Много по стриктни са наредбите на другите 

общини, което всъщност прави не социална политика на община Попово, ако тръгнем 

толкова ниски проценти да изискваме от хората. В случая накарахме много хора да отидат 

да се пререгистрират, да се откажат, да прехвърлят на деца, които не живеят на същия 

адрес, не само не живият, а и адресната регистрация не е там, за да може да подпишем 

договори за наем. Имаше случаи от преди 91ва година хора, които са си взели жилища, е 

вярно не са ги купили тук по „Мара Тасева“ в последствие стават наследници и те, както и 

ние остаряваме, възрастните почиват, както ви казах особено по селата наследяват някой 

имот. Дискусионно е това, дали са годни за живеене тези имоти. И кой, това сме умували, 

кой ще даде строително определение за годност на този имот, конструктивна годност. А 

пък аз като знам, че повечето жилища в селата са строени и без проекти, без одобряване 

на конструктивна годност става много сложно, но да не се задълбаваме. Те юристите бяха 

прави като при мен създадоха този казус. Наистина излизаме по някакъв начин като 

община със социална политика. Някой се опитаха да изхитруват. Привидно не живеят 



 

 

заедно съпруг и съпруга, други пък се разведоха, ама живеят заедно, трети си имат коли на 

фирми, богати, пък живеят в общинско жилище. Опитаха се да заблуждават в 

декларацията каква собственост имат. Има разбира се и граждани, които се мъчат да 

минат отзад на общината, но това са единични случая. Въпроса беше да решим големия 

проблем с хората, които наследиха в тези години имоти. И аз ги питах нашите юристи, 

добре, той се установил от десет, от двадесет години е наемател, цялото семейство е на 

работа в Попово, е да ама в Захари Стояново има имот над 50 процента, това значи ли, че 

ще ги изгоним тези хора и няма да им дадем общинско жилище и ще ги пратим далеч на 

село, за да сме изрядни по наредбата? Дискусионно е, логично е да влизаме  в положения 

на хората, но най – ме е страх, когато влезем и субективно го решаваме този въпрос или 

най – вече кмета, пък аз не искам този въпрос да го решавам еднолично. Затова 

преработената Наредба е на вашето внимание и моля да обърнете внимание на  нея, на 

точките, ако до сега не сте ги чели, да я приемем и този въпрос с висящото положение с 

нова наредба на община Попово да отпадне. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на д-р Веселинов. Юристите имат ли готовност? 

Христина Георгиева – общинска администрация 

 Явно това е останало от предишна редакция на проекта. По принцип няма проблем 

да се приеме в този вид, реално ал 5та няма да бъде приложена, защото основанието към 

което препраща не съществува. Евентуално в бъдещо изменение на Наредбата, след като я 

приемете, може да го махнем, но няма проблем сега да се приеме така. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 А какъв е проблема в момента да я елиминираме тази точка или да препратим към 

нещо друго каквото имате предвид? 

Христина Георгиева – общинска администрация 

 Ще трябва да седи отново един месец на сайта и да го отложим за септември месец 

сесията или следващата сесия когато е. Защото това е по същество, няма как да се приеме 

за технична грешка в момента.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ако се приеме в този вид? 

Христина Георгиева – общинска администрация 

 Няма правен проблем да се приеме в този вид. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, чувате казуса, за да може да имаме все пак действаща Наредба можем да я 

приемем в този вид, въпреки че препраща към несъществуваща точка, което към момента 

според юристите не е проблем от правна гледна точка. Както се казва трябва да вземем 

политическо решение, нали така. Николай създаде само един казус, който в момента 

трябва да решим.  

Д-р Людмил Веселинов –Кмет на община Попово 

 Той си е прав. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, да абсолютно. Добре, колеги, искам мнения по тази точка специално по този 

проблем, ако имате и други естествено забележки, заповядайте. Аз мисля, че трябва да 

вземем отношение по тази точка и за мен е правилно, щом организационно от юридическа 

гледна точка това не е проблем, да я приемем, за да имаме действаща. Защото останало то 

означава до Нова година да нямаме Наредба. А в началото на есента със сигурност ще има 

желаещи за настаняване и за подписване на договори, има и за възстановяване на 

съществуващи такива. Слушам, имате ли мнения по въпроса или ще го изразите в 

гласуване? Добре. Някакви други забележки в друго отношение? Няма, в такъв случай 

след направените коментари и уточнения от юристите подлагам на гласуване варианта на 

Наредбата в този вид.  

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   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  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 

17. Мариян Венциславов Бодев  ОТСЪСТВА 

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  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

ЗА    -    25 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 

 

  

Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 322 
 

 

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

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 45 а от Закона за общинската 



 

 

собственост, чл. 28 във връзка с чл. 26 Закона за нормативните актове, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища 

(Приложение № 1). 

 

Приложение: 

1. Проект за Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

2. Мотиви за приемане на Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински 

жилища. 

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

проекта за Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

4. Съобщение за публикуване за обществено обсъждане на интернет страницата на 

Община Попово на проекта за Наредба на Общински съвет – Попово за реда и 

условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане 

с общински жилища. 

 

  

 

Преминаваме към  втора трета от Дневния ред.  

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

периода 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. 

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

Няма становища 

 

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

 

 

 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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г., в размер на 80,00 лв.  

           

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Въпроси имаме ли? Ако няма въпроси гласуваме. Гласуването е явно. Който е 

съгласен, моля да гласува. 

 

 

Гласуваме  ЗА: 



 

 

 

 

  

ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

 

Решението се приема !  
 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 323 
 

 

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 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г., в размер на 80,00 лв.  

 

            

 

Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  

4.Процедура за подбор на съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище 

Вносител:  Николай Черкезов – общински съветник, мандат 2019-2023г. – Председател на 

Временна комисия за процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община 

Попово в Окръжен съд Търговище, създадена с Решение №307 по Протокол №30/26.05.22 

г. на Общински съвет – Попово 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Няма становища. Г-н Черкезов, желаете ли да кажете нещо повече? 

Николай Черкезов – общински съветник 

Нищо повече от написаното. Опитахме се да проведем процедурата, пуснахме 

където можем реклами. В интерес на истината значително повече хора се обадиха да 

питат, но до подаване на документи така и не се стигна.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, това е явно системен проблем и по отношение на Окръжен и по отношение 

на РС, няма желаещи. Незнам, ако не се промени закона какво ще се случи, но 

правосъдната система в гледна точка на комуникации с гражданите явно губи 

привърженици. Поне аз така го отчитам това и ако продължи така незнам как ще се 

правораздаваме. Защото аз доколкото знам без заседатели не може да има заседание и ако 

неможем да осигурим нито един как ще се провеждат тези заседания? Не ми е ясно.  

 



 

 

 

Предложението за решение по тази точка е  следния вид: 

 

 

 

На основание  чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68 а, ал. 4 във вр. с 

чл.68 е от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение №307 по Протокол 

№30/25.05.2022 г. на Общински съвет – Попово, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет да уведоми Апелативен съд Варна, че в сроковете за подаване на 

документи за кандидатстване за съдебен заседател към Окръжен съд Търговище няма 

подадени такива.  

 

 

        

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Димитров, извинявайте не видях. Заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 И на предната сесия го видяхме това нещо и сега пак тази техническа грешка. 

Навсякъде в докладната и в протоколите мандата е 2019-2023, тук е 2019-2024. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 На ОбС ли? 

Димитър Димитров – общински съветник 

 На Николай Черкезов мандата е от 2019та до 2024та, а пък на членовете му е от 

2019та до 2023та. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ти сега му го връщаш, така ли? Добре. Коригирайте го, аз не видях къде точно е 

написан мандат. Да, 19та – 24та, така е, да. Между другото това няма да влезе в 

решението, което е написано, защото то е само в подписа на г-н Черкезов - Председател на 

Временна комисия за процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община 

Попово в Окръжен съд Търговище, но все пак да се чете 19та – 23та година, да.  

 

Колеги, с така направеното уточнение по отношение продължителността на мандата, 

моля, който е съгласен с така направеното предложение да гласува. Гласуваме ЗА. 

 

 

 

 

 Гласуваме ЗА: 

 

 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

Решението се приема ! 

 

 



 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 324 

 
На основание  чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68 а, ал. 4 във вр. с 

чл.68 е от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение №307 по Протокол 

№30/25.05.2022 г. на Общински съвет – Попово, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет да уведоми Апелативен съд Варна, че в сроковете за подаване на 

документи за кандидатстване за съдебен заседател към Окръжен съд Търговище няма 

подадени такива.  

 

 

Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 

5.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2022 г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план 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, г-н Георгиев. Нашата комисия с 5 гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 

проекта за решение. 

 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, становището на нашата комисия е с 4 гласа ЗА подкрепяме 

проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги с 5 гласа ЗА, предлагаме да 

подкрепите предложението за решение. 

 

 

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, във вр. с чл. 7, ал. 2 и 

ал. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 5, ал .3  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти и въз основа на Договор № Д-22-34/15.03.2022 

г., одобрен с Решение № 275 по Протокол № 27/ 24.02.2022 г. на Общински съвет - 

Попово, Общинският съвет 

 
 

 

РЕШИ 
 

1. Одобрява  Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 

общинските горски територии на Община Попово през 2022 г. в размер на 

4860 м3 стояща маса дървесина  

2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2022 г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.  

 

Приложение: 

1.Писмо с вх. № 30-159-19/19.07.2022 г. 

2. Обяснителна записка от Директора на ТП ДЛС „Черни Лом”, гр. Попово 

3. Годишен план за ползване на дървесина 

4. Опис на комплектованите насаждения 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате думата колеги. Знаете, че всяка година одобряваме така на базата на 

договора. Имаме ли въпроси? Добре, в такъв случай, ако нямаме въпроси преминаваме 

към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. 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 № 325 
 
 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 7, ал. 2 и 

ал. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 5, ал .3  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти и въз основа на Договор № Д-22-34/15.03.2022 

г., одобрен с Решение № 275 по Протокол № 27/ 24.02.2022 г. на Общински съвет - 

Попово, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
 

1. Одобрява  Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 

общинските горски територии на Община Попово през 2022 г. в размер на 

4860 м3 стояща маса дървесина  

2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2022 г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.  

 

Приложение: 

1.Писмо с вх. № 30-159-19/19.07.2022 г. 

2. Обяснителна записка от Директора на ТП ДЛС „Черни Лом”, гр. Попово 

3. Годишен план за ползване на дървесина 

4. Опис на комплектованите насаждения 

 

 

 

  

 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на 

отпуснатите суми. 

Вносител: Стоян Попвеличков – председател на Комисия на Общински съвет – Попово по 

чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на община Попово 

Няма становища 
  

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

 

На основание чл. 18, ал. 2 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово, 

Общинският съвет 

 
 



 

 

РЕШИ 
 

 

 I. Одобрява списък с одобрените кандидати за получаване на финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и съответно 

размер на отпуснатата сума, както следва: 

1. Кандидат по Заявление с вх. №94И-2246-1/08.07.2022 г. – 3000 ( три хиляди) 

лева. 

 

II. Възлага на Кмета на община Попово да издаде заповед за изплащане на горепосочената 

сума. 

III. Одобрената в т. I сума да бъде използвана за медицински процедури, манипулации, 

операции и др. свързани с асистираната репродукция процедури, които не са финансирани 

от НЗОК/МЗ. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това е предложението за решение. Имате ли въпроси? Комисията е заседавала. Тя 

излиза с такова предложение за решение. 

Имаме ли въпроси? В такъв случай подлагам на гласуване това предложение, който е 

съгласен, моля да гласува. 

 

 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 

 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 326 

 
На основание чл. 18, ал. 2 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово, 

Общинският съвет 

 



 

 

 

РЕШИ 
 

 

 I. Одобрява списък с одобрените кандидати за получаване на финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и съответно 

размер на отпуснатата сума, както следва: 

1. Кандидат по Заявление с вх. №94И-2246-1/08.07.2022 г. – 3000 ( три хиляди) 

лева. 

 

II. Възлага на Кмета на община Попово да издаде заповед за изплащане на горепосочената 

сума. 

III. Одобрената в т. I сума да бъде използвана за медицински процедури, манипулации, 

операции и др. свързани с асистираната репродукция процедури, които не са финансирани 

от НЗОК/МЗ. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Единодушно одобряваме това решение и се надяваме да има ефект. Аз мисля, че за 

пръв път одобряваме такава сума. Г-н Попвеличков, до сега не сме се възползвали от тази 

програма, нали?  Желаете ли нещо да кажете? 

Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Благодаря, г-н председател. Надявам се да има повече заявления и крайния ефект 

да е положителен. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз също. Благодаря. Г-н Тодоров, заповядайте. Това като коментар или? 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Коментар. Като участник в комисията, просто получихме и заявление, в което 

искат да се изплатят  вече направени разходи. Просто е хубаво да знаят гражданите, че 

след одобрение от Общинския съвет се плащат процедурите, които тепърва ще се правят, 

а не, които вече са направени. Защото някой не четат добре правилника и остават с 

впечатление, че могат да направят разходите предварително и после съответно да си ги 

осребрят. Това не е възможно. Хубаво е да се знае, че след решение на Общинския съвет и 

след одобряване на списъка, следващите процедури вече могат да бъдат заплатени със 

сумата, която е определена от заявлението и от одобрението. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-н Тодоров. Добре беше да бъде разяснено и ако слушат гражданите да 

са наясно с начина на възползване на тази възможност. 

 

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 

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

01.01.2022 – 30.06.2022 година. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

Няма становища 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Предложението за решение  като цяло 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 01.01.2022 – 30.06.2022 година. 

 

 

 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 

за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 година. 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Дами и господа на вашето внимание е предложението за решение 

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

да гласува. 

 

 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 

 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 327 

 
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 01.01.2022 – 30.06.2022 година. 

 

 

 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 

за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 година. 

 

 

 

 

Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  

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

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

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

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

социална политика” д-р Румен Русев. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 

На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби: 

 

 

 

 Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1.Петя Иванова Неделчева   - 300лв. 

2.Иван Петров Неделчев    - 300лв. 

3.Радка Ганева Кръстева    - 100лв. 

4.Тодор Неделчев Тодоров   -   70лв. 

5.Милка Петрова Иванова   - 150лв. 

6.Ангел Иванов Цуцуманов   -   50лв. 

7.Емне Алиева Етемова    - 100лв. 

8.Венка Станоева Христова   - 100лв. 

9.Янка Григорова Тодорова   - 200лв. 

10.Илина Пейчева Иванова   - 200лв. 

 

 

 

 

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

1.Мара Кирилова Андреева 

2.Юнуз Ибриамов Османов 

3.Емилия Ангелова Стоянова 

4.Хасан Султанхамидов Османов 

 

 

 

Общо са отпуснати 1570  лева, остатъка е 1030  лева и просто една препоръка, ако има 

възможност при следваща актуализация на бюджета да се отпуснат още средства до края 

на годината. Ако има такава възможност. 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
             Като гледаме бюджета тогава. Наистина желаещите всяка година стават все повече 

и инфлацията ги изяжда. Явно сумите трябва да бъдат в това отношение актуализирани, 

въпреки че те колкото и да бъдат актуализирани, никога няма да бъдат достатъчни. 

 

 

 

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

еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет 

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

граждани. 
 

 

 

 

РЕШИ 
 

 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1.Петя Иванова Неделчева   - 300лв. 

2.Иван Петров Неделчев    - 300лв. 

3.Радка Ганева Кръстева    - 100лв. 

4.Тодор Неделчев Тодоров   -   70лв. 

5.Милка Петрова Иванова   - 150лв. 

6.Ангел Иванов Цуцуманов   -   50лв. 

7.Емне Алиева Етемова    - 100лв. 

8.Венка Станоева Христова   - 100лв. 

9.Янка Григорова Тодорова   - 200лв. 

10.Илина Пейчева Иванова   - 200лв. 

 

 

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

1.Мара Кирилова Андреева 

2.Юнуз Ибриамов Османов 

3.Емилия Ангелова Стоянова 

4.Хасан Султанхамидов Османов 

 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 

 

 

ЗА    -    27 

    ПРОТИВ   -     0  

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

. 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 



 

 

 

РЕШЕНИЕ № 328 
 

 

 

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

финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1.Петя Иванова Неделчева   - 300лв. 

2.Иван Петров Неделчев    - 300лв. 

3.Радка Ганева Кръстева    - 100лв. 

4.Тодор Неделчев Тодоров   -   70лв. 

5.Милка Петрова Иванова   - 150лв. 

6.Ангел Иванов Цуцуманов   -   50лв. 

7.Емне Алиева Етемова    - 100лв. 

8.Венка Станоева Христова   - 100лв. 

9.Янка Григорова Тодорова   - 200лв. 

10.Илина Пейчева Иванова   - 200лв. 

 

 

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

1.Мара Кирилова Андреева 

2.Юнуз Ибриамов Османов 

3.Емилия Ангелова Стоянова 

4.Хасан Султанхамидов Османов 

 

 

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 

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

 Официално няма постъпили такива до този момент. Ако вие имате въпроси? Г-н 

Петров? 

Драгомир Петров – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, имам едно питане към Кмета във връзка с Градската 

градина. Ходим сутрин доста хора за отдих и почивка и забелязвам, че има дървета, 

борове, които боледуват от тоя корояз. Значи това е нещо, което вие всички го знаете и 

трябва да вземем решение тези борове да се отрежат, санитарна сеч. Има и други дървета, 

които трябва да се отрежат. Иначе има опасност градината да се зарази и да стане голяма 

бела. Значи това се знае отдавна мисля, че няма много време за мислене, защото то се 

прехвърля и на другите дървета и е много лоша болест.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Д-р Веселинов? 

Драгомир Петров – общински съветник 

 И още нещо. Ако е възможно, незнам как сега вече то няма пари там по този проект 

за стадиона, ама градската градина се нуждае постоянно от поливане и за тази вода знаем, 

че големи средства отиват за поливане, както за самия стадион, така и за градинките. Не е 

ли възможно някакви сондажи да види там нещо, нали имаше чешмички. Да се надяваме, 



 

 

че поне може да намери вода поне за поливане, значи на тези скъпотии, ако може да се 

измисли нещо, няма да е лошо. Благодаря. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Г-н Петров, отворен съм за предложения, така че мислете, нечакайте само Кмета. 

Така е. Тези борови насаждения не само в града, а и по селата, пуснахме комисии да 

бракуват. Къде беше в Цар Асен ли, вече забравих. Мен ме притеснява не толкова в 

Градската градина. Да, трябва да влезе техника и то от вишките на Красимир Петров, но 

ако идвате от страна Кардам, стария гробищен парк виждате ли и там какво става с тези 

борове. Ама как да влезем между гробищните паметници и да ги отрежем, наистина и 

бездействието не е добро решение. Дюкенджиев, така ли е, че се заразяват и другите? 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Това е гъбно заболяване, което предимно е по Смърча и с допир на корони 

заразява. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 И се прехвърля по другите иглолистни? 

 

 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Да. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 А това с пръскане неможе ли да се спаси? 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Не. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Тази Градска градина имах идея този бюджет да възложим проект от Байкал нагоре 

до жп линията да изработим проект, както и в началната част на Градската градина и даже 

вчера влизах, вече непроходима част, за да стане наистина Градски парк до линията. 

Живот и здраве дали ние, дали други това предстои. Но, ако ви прави впечатление тези 

500 милиона, които отделиха от държавния бюджет за общините, 300та за инфраструктура 

пътна и 200та милиона за ВиК, ние кандидатствахме и на Димитър Кънев казах, горе този 

проблем с водоснабдяването в Младост, кандидатствахме в регионалното с пет проекта, 

във финансите с два. И какво стана? Идваха разни ментори, които бяха проводници на 

лобита, лобита от експерти по министерства, естествено си говорят за някакви 

комисионни за изпълнение, за техни проекти и аз със всеки отказах разговор, защото нали 

Продължаваме промяната и вече няма корупция и то какво се оказа, набамкаха си ги пак 

тези старите общини, които си влизат в тази схема и Попово отново нямаме нито един лев. 

На служебното правителство, последното държа да кажа, че филтъра ГЕРБ политически 

нямаше, ама отново нямаше да влезе Попово в постановлението. Помогна ни един депутат 

от ДПС, пък сега като гледам ДПС са си пак отново в списъците, пак общините си 

получават техните пари, експертите финансови и регионални, които си седят от ГЕРБ 

опозиция и отново дават на колеги кметове от ГЕРБ. Защо Попово отново нямаме никакви 

допълнителни средства? Дали не правим ние този излишък в бюджета като данъкопладци? 

Малки ли сме? И аз, пък и вие трябва май да си прегледаме позицията на общината. 

Продължава по същия не ясен критерий да се дават пари, независимо, че правителството е 

друго. За мое съжаление. А за тези дървета ще направим необходимото, г-н Петров. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Други въпроси има ли? Ако няма, благодаря ви колеги. Пожелавам ви 

приятна почивка. Август месец няма да имаме заседание, така че всеки да почива и да 

събира сили, септември актуализация на бюджета.   

Поради изчерпване на дневния ред да закрия тридесет и третото заседание на ОбС 

Попово. 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

   

 

 

    

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

 

                                                 / Георги Георгиев / 

 

 

 

 

     

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

               / Дончо Дончев / 

 

         ……………………………… 

               / Драгомир Петров / 

 

………………………………    

       / Емел Расимова / 

 

………………………………    

       / Николай Черкезов / 

 

 

    

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

   Ст. експерт  ОбС:                       / С. Георгиева / 


