
ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

1/5 

 

 
ПОКАНА 

за публично обсъждане на предложение за поемане на 
дългосрочен общински дълг от Община Попово 

 
 

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Община Попово Ви кани 

на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг: 

- Чрез банков заем от кредитна институция за финансиране на рехабилитация на 

улици в гр. Попово, кварталите и селата от община Попово.  

Проектът е в полза на местната общност- населението на Община Попово и с 

изпълнението му ще се извърши асфалтиране на съответните улици, осигуряване на 

добро отводняване и улична конструкция с необходимата носимоспособност и 

транспортно-експлоатационни качества, с които се създават условия за безопасно 

движение на автомобили и пешеходци. Проектът предвижда основен ремонт на 

следните улици: 

  
Обект 1: Рехабилитация на ул. „Цар Крум“ гр. Попово от ул. „България“ до 

паркинг община Попово и паркинг 
 Стойност: 90 990.55 лв. /деветдесет хиляди деветстотин и деветдесет лева и 

петдесет и пет стотинки/ без ДДС и 109 188.66 лв. /сто и девет хиляди сто 

осемдесет и осем лева, шестдесет и шест стотинки/ с ДДС  
Обект 2: Рехабилитация на ул. „Д. Благоев“ гр. Попово от ул. „29-ти юни“ до ул. 

„Ковачевска“ 
 Стойност: 96 899.76 лв. /деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и 

девет лева седемдесет и шест стотинки/ без ДДС и 116 279.71 лв. /сто и 

шестнадесет хиляди двеста седемдесет и девет лева, седемдесет и една стотинки/ 

с ДДС; 

Обект 3: Рехабилитация на ул. „Ал. Константинов“ гр. Попово от ул. 
"Ястребино“ до ул. "Михаил Маджаров“ и ул. "Ястребино“ гр. Попово от ул. 
"Симеон Велики" до ул. "Ал. Константинов“ 

 Стойност: 214 425.73 лв. /двеста и четиринадесет хиляди четиристотин двадесет 

и пет лева, седемдесет и три стотинки/ без ДДС и 257 310.87 лв. /двеста петдесет 

и седем хиляди триста и десет лева, осемдесет и седем стотинки/ с ДДС; 

Обект 4: Рехабилитация на ул. „Бузлуджа“ гр. Попово от ул. „Михаил 
Маджаров" до ул.  "Въстаническа“ 

 Стойност: 111 972.08 лв. /сто и единадесет хиляди деветстотин седемдесет и два 

лева, осем стотинки/ без ДДС и 134 366.50 лв. /сто тридесет и четири хиляди 

триста шестдесет и шест лева, петдесет стотинки/ с ДДС; 



2/5 

 

Обект 5: Рехабилитация на ул. „Възраждане“ гр. Попово от ул. „Болнична“ до 
ул. „М. Николов“ 

 Стойност: 261 706.78 лв. /двеста шестдесет и една хиляди седемстотин и шест 

лева, седемдесет и осем стотинки/ без ДДС и 314 048.14 лв. /триста и 

четиринадесет хиляди четиридесет и осем лева, четиринадесет стотинки/ с ДДС; 

Обект 6: Рехабилитация на ул. „Гаговска“ гр. Попово от ул. „Зараевска“ до ул. 
„Дряновска“ 
 Стойност: 152 059.77 лв. /сто петдесет и две хиляди петдесет и девет лева, 

седемдесет и седем стотинки/ без ДДС и 182 471.72 лв. /сто осемдесет и две 

хиляди четиристотин седемдесет и един лева, седемдесет и две стотинки/ с ДДС; 

Обект 7: Рехабилитация на ул. „Есперанто“ гр. Попово от ул. „Ст. Костов“ до 
ул. "Болнична" 
 Стойност: 39 171.98 лв. /тридесет и девет хиляди сто седемдесет и един лева, 

деветдесет и осем стотинки/ без ДДС и 47 006.37 лв. /четиридесет и седем хиляди 

и шест лева, тридесет и седем стотинки/ с ДДС; 

Обект 8: Рехабилитация на ул. „Керамик“ гр. Попово от ул. „България“ до ЖК 
"Младост“ 
 Стойност: 134 266.68 лв. /сто тридесет и четири хиляди двеста шестдесет и шест 

лева, шестдесет и осем стотинки/ без ДДС и 161 120.02 лв. /сто шестдесет и една 

хиляди сто и двадесет лева, две стотинки/ с ДДС; 

Обект 9: Рехабилитация на ул. „Оборище“ гр. Попово от ул. „България“ до ул. 
„Дряновска“ 
 Стойност: 309 365.38 лв. /триста и девет хиляди триста шестдесет и пет лева, 

тридесет и осем стотинки/ без ДДС и 371 238.46 лв. /триста седемдесет и една 

хиляди двеста тридесет и осем лева, четиридесет и шест стотинки/ с ДДС; 

Обект 10: Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“ гр. Попово от ул. „Дряновска“ 
до ул. "Възраждане" 
 Стойност: 57 008.21 лв. /петдесет и седем хиляди и осем лева, двадесет и една 

стотинки/ без ДДС и 68 409.85 лв. /шестдесет и осем хиляди четиристотин и 

девет лева, осемдесет и пет стотинки/ с ДДС; 

Обект 11: Рехабилитация на ул. „Тракия“ гр. Попово от ул. „Михаил 
Маджаров“ до ул. „П. Хитов“ 
 Стойност: 215 840.43 лв. /двеста и петнадесет хиляди осемстотин и четиридесет 

лева, четиридесет и три стотинки/ без ДДС и 259 008.51 лв. /двеста петдесет и 

девет хиляди и осем лева, петдесет и една стотинка/ с ДДС; 

Обект 12: Рехабилитация на ул. „Фотинова“  гр. Попово от ул. „Бенковска“ до 
ул. "П. Хитов" 
 Стойност: 99 185.21 лв. /деветдесет и девет хиляди сто осемдесет и пет лева, 

двадесет и една стотинки/ без ДДС и 119 022.25 лв. /сто и деветнадесет хиляди 

двадесет и два лева, двадесет и пет стотинки/ с ДДС; 

Обект 13: Рехабилитация на ул. „Васил Левски“  гр. Попово от ул. „Цар 
Освободител“ до ул. "Арбанашка" и ул. "Арбанашка" от ул. „Васил Левски“ до 
ул. "Дряновска“ 
 Стойност: 69 818.59 лв. /шестдесет и девет хиляди осемстотин и осемнадесет 

лева, петдесет и девет стотинки/ без ДДС и 83 782.31 лв. /осемдесет и три хиляди 

седемстотин осемдесет и два лев, тридесет и една стотинка/ с ДДС; 

Обект 14: Рехабилитация на ул. „Зора“, кв. Невски, гр. Попово 
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 Стойност: 25 954.61 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и четири 

лева, шестдесет и една стотинки/ без ДДС и 31 145.53 лв. /тридесет и една хиляди 

сто четиридесет и пет лева, петдесет и три стотинки/ с ДДС; 

Обект 15: Рехабилитация на ул. „Христо Недялков“, кв. Невски, гр. Попово 
 Стойност: 55 244.32 лв. /петдесет и пет хиляди двеста четиридесет и четири лева, 

тридесет и две стотинки/ без ДДС и 66 293.18 лв. /шестдесет и шест хиляди 

двеста деветдесет и три лева, осемнадесет стотинки/ с ДДС; 

Обект 16: Рехабилитация на ул. „Радецки“, кв. Невски, гр. Попово 
 Стойност: 112 629.62 лв. /сто и дванадесет хиляди шестстотин двадесет и девет 

лева, шестдесет и две стотинки/ без ДДС и 135 155.54 лв. /сто и тридесет и пет 

хиляди сто петдесет и пет лева, петдесет и четири стотинки/ с ДДС; 

Обект 17: Рехабилитация на ул. „Баба Тонка“, кв. Невски, гр. Попово 
 Стойност: 40 414.44 лв. /четиридесет хиляди четиристотин и четиринадесет лева, 

четиридесет и четири стотинки/ без ДДС и 48 497.33 лв. /четиридесет и осем 

хиляди четиристотин деветдесет и седем лева, тридесет и три стотинки/ с ДДС; 

Обект 18: Рехабилитация на ул. „Гиню Георгиев“, кв. Сеячи, гр. Попово 
 Стойност: 42 535.22 лв. /четиридесет и две хиляди петстотин тридесет и пет 

лева, двадесет и две стотинки/ без ДДС и 51 042.26 лв. /петдесет и една хиляди 

четиридесет и два лева, двадесет и шест стотинки/ с ДДС; 

Обект 19: Рехабилитация на ул. „Деню Минев“, кв. Сеячи, гр. Попово 
 Стойност: 58 619.91 лв. /петдесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет лева, 

деветдесет и една стотинки/ без ДДС и 70 343.89 лв. /седемдесет хиляди триста 

четиридесет и три лева, осемдесет и девет стотинки/ с ДДС; 

Обект 20: Рехабилитация на ул. „Светленска“, кв. Сеячи, гр. Попово 
 Стойност: 20 676.01 лв. /двадесет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева, 

една стотинка/ без ДДС и 24 811.21 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и 

единадесет лева, двадесет и една стотинки/ с ДДС; 

Обект 21: Рехабилитация на ул. „Добрич“, кв. Сеячи, гр. Попово 
 Стойност: 38 228.27 лв. /тридесет и осем хиляди двеста двадесет и осем лева, 

двадесет и седем стотинки/ без ДДС и 45 873.92 лв. /четиридесет и пет хиляди 

осемстотин седемдесет и три лева, деветдесет и две стотинки/ с ДДС; 

Обект 22: Рехабилитация на ул. „Витоша“ в Горна Махала, с. Долна Кабда, 
община Попово 
 Стойност: 154 820.24 лв. /сто петдесет и четири хиляди осемстотин и двадесет 

лева, двадесет и четири стотинки/ без ДДС и 185 784.29 лв. /сто осемдесет и пет 

хиляди седемстотин осемдесет и четири лева, двадесет и девет стотинки/ с ДДС; 

Обект 23: Рехабилитация на ул. "Михаил Томов", с. Априлово, община Попово 
от ул. "Н. Й .Вапцаров" до ул. "Юри Гагарин" и ул. "Адолф Попов" с. 
Априлово, община Попово от ул. "Емил Попов" до ул. "Н. Й. Вапцаров" 
 Стойност: 42 229.02 лв. /четиридесет и две хиляди двеста двадесет и девет лева и 

две стотинки/ без ДДС и 50 674.82 лв. /петдесет хиляди шестстотин седемдесет и 

четири лева, осемдесет и две стотинки/ с ДДС; 

Обект 24: Рехабилитация на  ул. "Рила", с. Ломци, община Попово – от ул. 
"Стойчо Георгиев" до края на регулацията в с. Ломци, община Попово 
 Стойност: 74 807.82 лв. /седемдесет и четири хиляди осемстотин и седем лева, 

осемдесет и две стотинки/ без ДДС и 89 769.38 лв. /осемдесет и девет хиляди 

седемстотин шестдесет и девет лева, тридесет и осем стотинки/ с ДДС;  

Обект 25: Рехабилитация на централен площад - с. Звезда, община Попово 
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 Стойност: 27 833.25 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин тридесет и три 

лева, двадесет и пет стотинки/ без ДДС и 33 399.90 лв. /тридесет и три хиляди 

триста деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ с ДДС;  

Обект 26: Рехабилитация на ул. "Първи май", с. Ковачевец, община Попово от 
ул. "Г. Димитров" до ул. "Велчо Чернев" и ул. "Велчо Чернев" с. Ковачевец, 
община Попово от ул. "Г. Димитров" до гробищен парк 
 Стойност: 109 589.31 лв. /сто и девет хиляди петстотин осемдесет и девет лева, 

тридесет и една стотинки/ без ДДС и 131 507.17 лв. /сто тридесет и една хиляди 

петстотин и седем лева, седемнадесет стотинки/ с ДДС; 

Обект 27: Рехабилитация на ул. "Пеньо Йорданов", с. Бракница, община 
Попово от ул. "Първи май" до ул. "Н. Й. Вапцаров" и ул. "Първи май", с. 
Бракница, община Попово от ул. "Пеньо Йорданов" до ул. "Н. Й. Вапцаров 
 Стойност: 71 011.84 лв. /седемдесет и една хиляди и единадесет лева, осемдесет 

и четири стотинки/ без ДДС и 85 214.21 лв. /осемдесет и пет хиляди двеста и 

четиринадесет лева, двадесет и една стотинки/ с ДДС; 

Обект 28: Рехабилитация на ул. Марин Друмев", с. Кардам, община Попово от 
ул. "Хр. Ботев" до Кметство Кардам 

 Стойност: 172 730.37 лв. /сто седемдесет и две хиляди седемстотин и тридесет 

лева, тридесет и седем стотинки/ без ДДС и 207 276.44 лв. /двеста и седем хиляди 

двеста седемдесет и шест лева, четиридесет и четири стотинки/ с ДДС; 

Обект 29: Рехабилитация на ул. "Ал. Константинов", с. Паламарца, община 
Попово – от ул. "Г. С. Раковски" до ул. "В. Левски" и ул. "В. Левски" с. 
Паламарца, община Попово – от ул. "Ал. Константинов" до ул. "Г. С. 
Раковски" 

 Стойност: 242 006.73 лв. /двеста четиридесет и две хиляди и шест лева, 

седемдесет и три стотинки/ без ДДС и 290 408.08 лв. /двеста и деветдесет хиляди 

четиристотин и осем лева, осем стотинки/ с ДДС; 

Обект 30: Рехабилитация на  ул. "Петко Станев", с. Еленово, община Попово от 
ул. "Георги Димитров" до края на регулацията 

 Стойност: 93 344.79 лв. /деветдесет и три хиляди триста четиридесет и четири 

лева, седемдесет и девет стотинки/ без ДДС и 112 013.75 лв. /сто и дванадесет 

хиляди и тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ с ДДС; 

Обект 31: Рехабилитация на  ул. "Н. Й. Вапцаров", с. Тръстика, община Попово 
– от начало на регулацията до ул. "Хр. Ботев"  
 Стойност: 78 365.71 лв. /седемдесет и осем хиляди триста шестдесет и пет лева, 

седемдесет и една стотинки/ без ДДС и 94 038.85 лв. /деветдесет и четири хиляди 

и тридесет и осем лева, осемдесет и пет стотинки/ с ДДС; 

Обект 32: Рехабилитация на ул. "Партизанска" от път ІІІ - 202 до ул. "1-ви 
май", с. Гагово, община Попово  
 Стойност: 119 086.02 лв. /сто и деветнадесет хиляди и осемдесет и шест лева, две 

стотинки/ без ДДС и 142 903.22 лв. /сто четиридесет и девет хиляди деветстотин 

и три лева, двадесет и две стотинки/ с ДДС; 

Обект 33: Рехабилитация на ул. "Първомайска", с. Водица, община Попово от 
ул. "Д. Данов" до края на регулацията 

 Стойност: 150 800.32 лв. /сто и петдесет хиляди и осемстотин лева, тридесет и 

две стотинки/ без ДДС и 180 960.38 лв. /сто и осемдесет хиляди деветстотин и 

шестдесет лева и тридесет и осем стотинки/ с ДДС; 
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 Основни видове строително монтажни работи/СМР/ 
 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани 

с това разходи; 

 Направа основа на пътна настилка от НТК с непрекъсната зърнометрия 0-63мм; 

 Подравняване и профилиране на съществуваща трошенокаменна настилка с НТК 

с прекъсната зърнометрия 0-40мм; 

 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер); 

 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А; 

 Направа на джобове за контейнери; 

 Ремонт на дъждоприемни шахти; 

 Повдигане и изграждане на нови ревизионни шахти; 

 Повдигане и почистване на съоръжения на инженерната инфраструктура  на 

пътното платно. 

 

 Основни параметри: 
 Максимален размер на дълга –  до 4 305 000 лева; 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – собствени бюджетни средства; 

 Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 3 % /три 

на сто/ за целия период на дълга 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на избраната кредитна институция; 

Начин на обезпечение на кредита: бъдещи бюджетни приходи 

 

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки! 

 

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг ще се 

проведе на 24.09.2021 г. /петък/ от 17:00 ч. в Дом на културата Димо Коларов гр. 
Попово. 

 
 
 

       / П / 
Д-р Людмил Веселинов 
Кмет на Община Попово 


