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ПРОТОКОЛ    № 8 
 

 

Днес, 28.05.2020 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 
се проведе ОСМОТО  заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Моля за проверка на кворума – 29 общински съветника присъстват на днешното 
заседание. Уважаеми колеги, имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми 
да открия осмото заседание на Общински съвет Попово.  

На заседанието присъстват Кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов и 
представители на общинска администрация. На председателския съвет решихме, че за 
граждани все още не е открита сесията, могат да я наблюдават единствено по медиите.  

Уведомление за отсъствие от заседанието не е постъпило от никого.  
Имаме предварително раздаден проект за Дневен ред, който се състои  от 11 точки.  
В законно установения срок  постъпи още една докладна записка от  Кмета на 

Общината д-р Людмил Веселинов относно:  
Прекратяване на учредено безвъзмездно право на ползване върху поземлени 

имоти с идентификатори 57649.55.146 и 57649.55.139 по кадастрална карта на гр. 

Попово /бивш бетонов възел на БКС/ и върху сграда с идентификатор 57649.55.146.1 

по кадастрална карта на гр. Попово. 
Предлагам тя да влезе като точка 10  в Дневния ред. Който е съгласен с 

направеното предложение, моля да гласува: 
 

Гласуваме ЗА: 
 

ЗА                    -     23 

  ПРОТИВ                   -   0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       5 

 
Предложението се приема. 

 

Постъпили са също така две питания от общинските съветници Драгомир Петров и 
Димитър Димитров, които ще бъдат развити в последна точка. 

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред:  
 

1.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2020г. 

 
2.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 

публичен търг. 
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 3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна служба „Изпълнение 

на наказанията“ гр.Велико Търново, „Пробационна служба - звено“ гр.Попово,  

върху част от имот частна общинска собственост. 

 

4.Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за 

регулация и застрояване/ПРЗ/ на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III отреден за 

„озеленяване, търговия и услуги“ , кв. 146 по плана на гр. Попово. 

 
5.Промяна на предназначение на земеделска земя за  неземеделски нужди за 

„разширение на гробищен парк на гр.Попово“, засягащ поземлени имоти с 

идентификатори 57 649.57.11/общинска частна собственвост/ и 57649.57.2/частна 

собственост/ по кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на землище 

гр.Попово 

 

6.Реконструкция на дюкер „Звезда“, община Попово“ 

 
7.Относно избор на ВрИД кмет на кметство с. Медовина, общ. Попово. 

 

8.Относно избор на ВрИД кмет на кметство с. Водица, общ. Попово. 

 

9.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Младен 

Симеонов Николов жител на гр. Попово, община Попово, област Търговище. 

 

10.Прекратяване на учредено безвъзмездно право на ползване върху поземлени 

имоти с идентификатори 57649.55.146 и 57649.55.139 по кадастрална карта на гр. 

Попово /бивш бетонов възел на БКС/ и върху сграда с идентификатор 57649.55.146.1 

по кадастрална карта на гр. Попово. 

 

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

 

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

 

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 

ЗА                    -     22 

  ПРОТИВ                   -   0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       7 

 

Дневния ред се приема.  

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2020г. 

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

 Нашата комисия заседава на 26.05 в пълен състав в присъствието на представители 
на общинска администрация.След като разгледахме точката по която имаме да даваме 
становище и направените разисквания и разяснения от страна на служителите на  
администрацията на общината с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.Благодаря. 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-жа Колева. 
 Проекта за решение по първа точка има следния вид: 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от 

Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 

2020г.  
 - в раздел ІІІ, точка А, 
    1. Имоти в урбанизирана територия на общината : 
        Помещение за офис в сграда кметство находяща се в УПИ I, кад.№177 от кв.23 по 

регулационния план на с.Помощица, собственост на Общината по АОС 1181. 
    2. Имоти извън регулация: 
 

НМ ПИ с ид. Площ Кат НТП АОС 

Манастирца 47007.52.46 1.037 дка. 6 из.орна земя  14164 
Манастирца 47007.52.47 1.038 дка. 6 из.орна земя  14165 
 З.Стояново 30404.24.38  39.590 дка.  6 овощна градина 14066 

 
 Имате думата за мнения, предложения, становища по докладната.Заповядайте.Има 
ли желаещи някой да изрази мнение по тази точка. 
  Който е съгласен предложението по тази точка да бъде прието като решение, 
моля да гласува.  
 

Гласуваме ПОИМЕНО: 

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. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
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24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  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 № 72    
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от 

Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2020г.  

 - в раздел ІІІ, точка А, 
    1. Имоти в урбанизирана територия на общината : 
        Помещение за офис в сграда кметство находяща се в УПИ I, кад.№177 от кв.23 по 

регулационния план на с.Помощица, собственост на Общината по АОС 1181. 
    2. Имоти извън регулация: 
 

НМ ПИ с ид. Площ Кат НТП АОС 

Манастирца 47007.52.46 1.037 дка. 6 из.орна земя  14164 
Манастирца 47007.52.47 1.038 дка. 6 из.орна земя  14165 
 З.Стояново 30404.24.38  39.590 дка.  6 овощна градина 14066 

 
 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 

публичен търг. 

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

 По тази точка след задълбочени разисквания и въпроси към общинската 
администрация, на които ни беше отговорено задълбочено с четири гласа ЗА и един 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-жа Колева.  Давам думата за становище на председателя на ПК 
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
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  Благодаря Ви г-н Председател. Нашата комисия заседава вчера, 27-ми от 15.30 
часа. В заседанието участваха всички представители на комисията и по тази точка с три 
гласа ЗА и два гласа ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекторешението.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Хасан. Проекта за решение по тази точка има следния вид:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка                                                                                             
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ  , Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 
община Попово през 2020 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 
 2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с 
явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ Имот № по КК № по КВС Площ/дка кат. НТП АОС 

Началн

а 

тръжна  

цена   

лв/имот 

Дриново 23738.50.9 50009 1.223 3 нива 14045 1355 
Иванча 32189.57.7 1199 0.634 6 нива 14167 181 
Иванча 32189.57.16 1208 0.426 6 нива 14166 1209 

Посабина 57875.68.3 68003 140.534 5 ов.гр-на 14046 45980 
Пакет І        

Светлен 65557.17.46 17046 5.000 3 Нива 13931 4565 
Светлен 65557.35.50 35050 2.999 3 з. нива 13932 1146 
Светлен 65557.35.52 35052 3.001 3 з. нива 13933 1146 
Светлен 65557.35.54 35054 3.000 3 з. нива 13934 1506 
Светлен 65557.35.58 35058 3.000 3 з. нива 13935 1188 
Светлен 65557.35.61 35061 3.000 4 з. нива 13936 2460 
Светлен 65557.100.4 100004 0.393 3 Лозе 13937 188 
Светлен 65557.100.7 100007 0.648 3 Лозе 13938 310 
Светлен 65557.100.8 100008 0.602 3 Лозе 13939 288 
Светлен 65557.100.9 100009 1.108 3 Лозе 13940 530 
Светлен 65557.100.10 100010 0.490 3 Лозе 13941 234 
Светлен 65557.100.11 100011 1.220 3 Лозе 13942 583 
Светлен 65557.100.16 100016 1.119 3 Лозе 13943 481 
Светлен 65557.100.17 100017 0.873 3 Лозе 13944 371 
Светлен 65557.100.22 100022 1.190 3 Лозе 13945 569 
Светлен 65557.100.23 100023 0.241 3 Лозе 13946 115 
Светлен 65557.100.24 100024 1.304 3 Лозе 13947 623 
Светлен 65557.100.28 100028 0.997 3 Лозе 13948 477 
Светлен 65557.100.30 100030 0.732 3 Лозе 13949 350 
Светлен 65557.99.47 100042 0.226 3 Лозе 13950 119 
Светлен 65557.99.50 100043 0.252 3 Лозе 13951 133 
Светлен 65557.99.49 100044 0.720 3 Лозе 13952 379 
Светлен 65557.99.48 100045 0.177 3 Лозе 13953 93 
Светлен 65557.99.52 100046 1.543 3 Лозе 13954 812 
Светлен 65557.99.51 100047 0.799 3 Лозе 13955 420 
Светлен 65557.100.52 100052 1.115 3 Лозе 13956 495 
Светлен 65557.100.55 100055 1.536 3 Лозе 13957 734 
Светлен 65557.100.56 100056 0.373 3 Лозе 13958 178 
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Светлен 65557.100.57 100057 0.542 3 Лозе 13959 259 
Светлен 65557.100.58 100058 1.383 3 Лозе 13960 661 
Светлен 65557.13.66 100066 0.670 3 Лозе 13971 566 
Светлен 65557.13.67 100067 0.737 3 Лозе 13972 623 
Светлен 65557.13.72 100072 0.519 3 Лозе 13973 439 
Светлен 65557.13.73 100073 0.603 3 Лозе 13974 510 
Светлен 65557.98.89 100089 0.719 3 Лозе 13975 590 
Светлен 65557.98.91 100091 1.513 3 Лозе 13976 1278 
Светлен 65557.98.92 100092 1.198 3 Лозе 13977 1012 
Светлен 65557.13.95 100095 0.751 3 Лозе 13978 624 
Светлен 65557.13.97 100097 0.343 3 Лозе 13979 285 
Светлен 65557.100.98 100098 0.408 3 Лозе 13980 222 
Светлен 65557.300.19 300019 0.797 3 Лозе 13989 387 
Светлен 65557.300.20 300020 1.478 3 Лозе 13990 733 
Светлен 65557.300.21 300021 0.931 3 Лозе 13991 462 
Светлен 65557.300.30 300030 0.943 3 Лозе 13992 468 
Светлен 65557.300.31 300031 0.356 3 Лозе 13993 177 
Светлен 65557.300.34 300034 1.151 3 Лозе 13994 571 
Светлен 65557.300.35 300035 0.706 3 Лозе 13995 350 
Светлен 65557.300.36 300036 0.477 3 Лозе 13996 237 
Светлен 65557.300.40 300040 0.907 3 Лозе 13997 450 
Светлен 65557.300.41 300041 0.719 3 Лозе 13998 357 
Светлен 65557.300.50 300050 0.596 3 Лозе 13999 296 
Светлен 65557.300.51 300051 0.258 3 Лозе 14000 128 
Светлен 65557.300.52 300052 0.298 3 Лозе 14001 148 
Светлен 65557.300.53 300053 0.354 3 Лозе 14002 176 
Светлен 65557.300.54 300054 0.321 3 Лозе 14003 159 
Светлен 65557.300.56 300056 0.336 3 Лозе 14004 167 
Светлен 65557.300.57 300057 0.345 3 Лозе 14005 171 
Светлен 65557.300.58 300058 0.270 3 Лозе 14006 134 
Светлен 65557.300.60 300060 0.328 3 Лозе 14007 163 
Светлен 65557.300.65 300065 0.504 3 Лозе 14008 250 
Светлен 65557.300.70 300070 0.720 3 Лозе 14009 357 
Светлен 65557.300.71 300071 0.755 3 Лозе 14010 374 
Светлен 65557.300.74 300074 0.342 3 Лозе 14011 170 
Светлен 65557.300.75 300075 1.058 3 Лозе 14012 525 
Светлен 65557.300.76 300076 0.646 3 Лозе 14013 320 
Светлен 65557.300.88 300088 0.818 3 Лозе 14014 406 
Светлен 65557.300.94 300094 0.293 3 Лозе 14015 145 
Светлен 65557.300.108 300108 0.317 3 Лозе 14016 157 
Светлен 65557.300.110 300110 0.674 3 Лозе 14017 334 
Светлен 65557.300.115 300115 0.479 3 Лозе 14018 206 
Светлен 65557.300.116 300116 0.451 3 Лозе 14019 194 
Светлен 65557.300.117 300117 0.652 3 Лозе 14020 280 
Светлен 65557.300.119 300119 0.356 3 Лозе 14021 153 
Светлен 65557.300.121 300121 0.447 3 Лозе 14022 192 
Светлен 65557.300.124 300124 0.216 3 Лозе 14023 98 
Светлен 65557.300.125 300125 0.219 3 Лозе 14024 99 
Светлен 65557.300.135 300135 0.288 3 Лозе 14025 131 
Светлен 65557.300.136 300136 0.254 3 Лозе 14026 108 
Светлен 65557.300.137 300137 0.203 3 Лозе 14027 101 
Светлен 65557.300.138 300138 0.242 3 Лозе 14028 120 
Светлен 65557.300.141 300141 0.375 3 Лозе 14029 186 
Светлен 65557.300.161 300161 0.245 3 Лозе 14030 122 
Светлен 65557.300.167 300167 0.516 3 Лозе 14031 256 
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Светлен 65557.300.173 300173 0.166 3 Лозе 14032 82 
Светлен 65557.300.181 300181 0.539 3 Лозе 14033 267 
Светлен 65557.300.184 300184 0.613 3 Лозе 14034 304 
Светлен 65557.300.220 300220 0.632 3 Лозе 14035 313 
Светлен 65557.300.233 300233 0.669 3 Лозе 14036 288 
Светлен 65557.300.235 300235 0.411 3 Лозе 14037 177 
Светлен 65557.300.236 300236 0.309 3 Лозе 14038 133 
Светлен 65557.300.269 300269 1.285 3 Лозе 14039 637 
Светлен 65557.300.276 300276 0.546 3 Лозе 14040 271 
Светлен 65557.300.284 300284 5.244 3 Лозе 14041 2601 
Светлен 65557.300.285 300285 2.122 3 Лозе 14042 891 
Светлен 65557.300.286 300286 0.341 3 Лозе 14043 169 
Светлен 65557.300.287 300287 0.886 3 Лозе 14044 439 
Светлен 65557.300.288 300288 0.496 3 Лозе 14047 246 
Светлен 65557.300.290 300290 0.248 3 Лозе 14048 123 
Светлен 65557.300.293 300293 0.783 3 Лозе 14049 388 
Светлен 65557.300.300 300300 1.873 3 Лозе 14050 929 
Светлен 65557.300.304 300304 1.182 3 Лозе 14051 586 
Светлен 65557.300.305 300305 1.146 3 Лозе 14052 568 
Светлен 65557.300.306 300306 0.272 3 Лозе 14053 135 
Светлен 65557.300.307 300307 2.535 3 Лозе 14054 1257 
Светлен 65557.300.309 300309 0.863 3 Лозе 14055 428 

 
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба 
на гореописаните имоти.  
 
 Имате думата колеги за въпроси, мнения, становища по докладната. Има ли? Г-н 
Димитров, заповядайте. Може ли микрофона. 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Моя въпрос е следния: понеже във всички докладни пишем „проявен интерес от 
граждани“, в края на краищата внесете малко по-голяма яснота какъв е тоя интерес на 
граждани за закупуване на тези имоти, какво ще правят с тези имоти, защо общината 
трябва да ги продава след като групата на ГЕРБ постоянно и в предния мандат и сега 
говориме, че след като нещо от което може да се печелят пари, общината да печели, ние 
масово продаваме. Сега е време да ни обясните какъв е тоя интерес, кои са гражданите, 
какво смятат да правят с тая собственост и нормално ли е да я продаваме след като може 
общината да печели от нея? Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-н Димитров. Кой ще отговори? Г-жо Колева. 
Павлинка Колева – общинска администрация 

 Проявен интерес от граждани означава, че в общинската администрация са 
постъпили молби за закупуване от тези имоти. По-специално, ако питате за Иванча 
гражданина желае да закупи тези имоти за да развива нещо с коне, в Посабина имота е 
даден под аренда, представлява овощна градина, стара, изоставена с изтекъл срок на 
годност, с по-малко от 1/3 трайни насаждения – орехи, намира се в гора. Никога няма да 
се използва за земеделски нужди, за полско производство, за посяване на полски култури. 
Този имот е отдаден под аренда и арендаторът желае да закупи имота, защото наема му 
идва висок и той казва, че или ще прекрати договора за наем или ще закупи имота, затова 
ние предпочитаме най-подходящия момент, в който ние да се разпоредим с този имот, 
защото в противен случай имота е в гора, след 5-10 години ще се самозалеси и Община 
Попово няма да има никакви доходи от този имот. За Светлен, тези имоти също имат 
арендатор, дадени са под аренда на фирма „Югоанс“. Арендаторът желае също да 
придобие собственост на имотите, за които ги арендува, които са също изоставени места и 
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са маломерни и дребни както забелязвате има по 100 квадрата, по 200 квадрата и са 
разположени шахматно и които ако се продават самостоятелно нямат никаква стойност, 
Общината от тях няма да реализира никакъв приход. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви г-жо Колева. Г-н Димитров, удовлетворен ли сте от отговора? 
Димитър Димитров – общински съветник 

 За Светлен специално не беше много убедителна представителката на общинска 
администрация. Хайде Иванча, Дриново, Посабина беше убедена, но в Светлен след като 
той ги арендува в момента и изведнъж решаваме да ги продадем, така както продадохме 
600 и няколко декара предния мандат, нещо такова ще се случи и сега, но все пак 
общината си носи отговорност. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Други въпроси има ли? Други въпроси не виждам. В такъв случай преминаваме 
към гласуване по тази точка. Гласуването е поименно. 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

9. Димитър Иванов Тодоров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

10. Димитър Кънев Димитров  ПРОТИВ 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ПРОТИВ 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ПРОТИВ 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

   ЗА         -        22 

   ПРОТИВ       -     3 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     4 
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Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 73   
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка                                                                                                                                   
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ  , Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 
община Попово през 2020 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 
 2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с 
явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ Имот № по КК № по КВС Площ/дка кат. НТП АОС 

Началн

а 

тръжна  

цена   

лв/имот 

Дриново 23738.50.9 50009 1.223 3 нива 14045 1355 
Иванча 32189.57.7 1199 0.634 6 нива 14167 181 
Иванча 32189.57.16 1208 0.426 6 нива 14166 1209 

Посабина 57875.68.3 68003 140.534 5 ов.гр-на 14046 45980 
Пакет І        

Светлен 65557.17.46 17046 5.000 3 Нива 13931 4565 
Светлен 65557.35.50 35050 2.999 3 з. нива 13932 1146 
Светлен 65557.35.52 35052 3.001 3 з. нива 13933 1146 
Светлен 65557.35.54 35054 3.000 3 з. нива 13934 1506 
Светлен 65557.35.58 35058 3.000 3 з. нива 13935 1188 
Светлен 65557.35.61 35061 3.000 4 з. нива 13936 2460 
Светлен 65557.100.4 100004 0.393 3 Лозе 13937 188 
Светлен 65557.100.7 100007 0.648 3 Лозе 13938 310 
Светлен 65557.100.8 100008 0.602 3 Лозе 13939 288 
Светлен 65557.100.9 100009 1.108 3 Лозе 13940 530 
Светлен 65557.100.10 100010 0.490 3 Лозе 13941 234 
Светлен 65557.100.11 100011 1.220 3 Лозе 13942 583 
Светлен 65557.100.16 100016 1.119 3 Лозе 13943 481 
Светлен 65557.100.17 100017 0.873 3 Лозе 13944 371 
Светлен 65557.100.22 100022 1.190 3 Лозе 13945 569 
Светлен 65557.100.23 100023 0.241 3 Лозе 13946 115 
Светлен 65557.100.24 100024 1.304 3 Лозе 13947 623 
Светлен 65557.100.28 100028 0.997 3 Лозе 13948 477 
Светлен 65557.100.30 100030 0.732 3 Лозе 13949 350 
Светлен 65557.99.47 100042 0.226 3 Лозе 13950 119 
Светлен 65557.99.50 100043 0.252 3 Лозе 13951 133 
Светлен 65557.99.49 100044 0.720 3 Лозе 13952 379 
Светлен 65557.99.48 100045 0.177 3 Лозе 13953 93 
Светлен 65557.99.52 100046 1.543 3 Лозе 13954 812 
Светлен 65557.99.51 100047 0.799 3 Лозе 13955 420 
Светлен 65557.100.52 100052 1.115 3 Лозе 13956 495 
Светлен 65557.100.55 100055 1.536 3 Лозе 13957 734 
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Светлен 65557.100.56 100056 0.373 3 Лозе 13958 178 
Светлен 65557.100.57 100057 0.542 3 Лозе 13959 259 
Светлен 65557.100.58 100058 1.383 3 Лозе 13960 661 
Светлен 65557.13.66 100066 0.670 3 Лозе 13971 566 
Светлен 65557.13.67 100067 0.737 3 Лозе 13972 623 
Светлен 65557.13.72 100072 0.519 3 Лозе 13973 439 
Светлен 65557.13.73 100073 0.603 3 Лозе 13974 510 
Светлен 65557.98.89 100089 0.719 3 Лозе 13975 590 
Светлен 65557.98.91 100091 1.513 3 Лозе 13976 1278 
Светлен 65557.98.92 100092 1.198 3 Лозе 13977 1012 
Светлен 65557.13.95 100095 0.751 3 Лозе 13978 624 
Светлен 65557.13.97 100097 0.343 3 Лозе 13979 285 
Светлен 65557.100.98 100098 0.408 3 Лозе 13980 222 
Светлен 65557.300.19 300019 0.797 3 Лозе 13989 387 
Светлен 65557.300.20 300020 1.478 3 Лозе 13990 733 
Светлен 65557.300.21 300021 0.931 3 Лозе 13991 462 
Светлен 65557.300.30 300030 0.943 3 Лозе 13992 468 
Светлен 65557.300.31 300031 0.356 3 Лозе 13993 177 
Светлен 65557.300.34 300034 1.151 3 Лозе 13994 571 
Светлен 65557.300.35 300035 0.706 3 Лозе 13995 350 
Светлен 65557.300.36 300036 0.477 3 Лозе 13996 237 
Светлен 65557.300.40 300040 0.907 3 Лозе 13997 450 
Светлен 65557.300.41 300041 0.719 3 Лозе 13998 357 
Светлен 65557.300.50 300050 0.596 3 Лозе 13999 296 
Светлен 65557.300.51 300051 0.258 3 Лозе 14000 128 
Светлен 65557.300.52 300052 0.298 3 Лозе 14001 148 
Светлен 65557.300.53 300053 0.354 3 Лозе 14002 176 
Светлен 65557.300.54 300054 0.321 3 Лозе 14003 159 
Светлен 65557.300.56 300056 0.336 3 Лозе 14004 167 
Светлен 65557.300.57 300057 0.345 3 Лозе 14005 171 
Светлен 65557.300.58 300058 0.270 3 Лозе 14006 134 
Светлен 65557.300.60 300060 0.328 3 Лозе 14007 163 
Светлен 65557.300.65 300065 0.504 3 Лозе 14008 250 
Светлен 65557.300.70 300070 0.720 3 Лозе 14009 357 
Светлен 65557.300.71 300071 0.755 3 Лозе 14010 374 
Светлен 65557.300.74 300074 0.342 3 Лозе 14011 170 
Светлен 65557.300.75 300075 1.058 3 Лозе 14012 525 
Светлен 65557.300.76 300076 0.646 3 Лозе 14013 320 
Светлен 65557.300.88 300088 0.818 3 Лозе 14014 406 
Светлен 65557.300.94 300094 0.293 3 Лозе 14015 145 
Светлен 65557.300.108 300108 0.317 3 Лозе 14016 157 
Светлен 65557.300.110 300110 0.674 3 Лозе 14017 334 
Светлен 65557.300.115 300115 0.479 3 Лозе 14018 206 
Светлен 65557.300.116 300116 0.451 3 Лозе 14019 194 
Светлен 65557.300.117 300117 0.652 3 Лозе 14020 280 
Светлен 65557.300.119 300119 0.356 3 Лозе 14021 153 
Светлен 65557.300.121 300121 0.447 3 Лозе 14022 192 
Светлен 65557.300.124 300124 0.216 3 Лозе 14023 98 
Светлен 65557.300.125 300125 0.219 3 Лозе 14024 99 
Светлен 65557.300.135 300135 0.288 3 Лозе 14025 131 
Светлен 65557.300.136 300136 0.254 3 Лозе 14026 108 
Светлен 65557.300.137 300137 0.203 3 Лозе 14027 101 
Светлен 65557.300.138 300138 0.242 3 Лозе 14028 120 
Светлен 65557.300.141 300141 0.375 3 Лозе 14029 186 
Светлен 65557.300.161 300161 0.245 3 Лозе 14030 122 
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Светлен 65557.300.167 300167 0.516 3 Лозе 14031 256 
Светлен 65557.300.173 300173 0.166 3 Лозе 14032 82 
Светлен 65557.300.181 300181 0.539 3 Лозе 14033 267 
Светлен 65557.300.184 300184 0.613 3 Лозе 14034 304 
Светлен 65557.300.220 300220 0.632 3 Лозе 14035 313 
Светлен 65557.300.233 300233 0.669 3 Лозе 14036 288 
Светлен 65557.300.235 300235 0.411 3 Лозе 14037 177 
Светлен 65557.300.236 300236 0.309 3 Лозе 14038 133 
Светлен 65557.300.269 300269 1.285 3 Лозе 14039 637 
Светлен 65557.300.276 300276 0.546 3 Лозе 14040 271 
Светлен 65557.300.284 300284 5.244 3 Лозе 14041 2601 
Светлен 65557.300.285 300285 2.122 3 Лозе 14042 891 
Светлен 65557.300.286 300286 0.341 3 Лозе 14043 169 
Светлен 65557.300.287 300287 0.886 3 Лозе 14044 439 
Светлен 65557.300.288 300288 0.496 3 Лозе 14047 246 
Светлен 65557.300.290 300290 0.248 3 Лозе 14048 123 
Светлен 65557.300.293 300293 0.783 3 Лозе 14049 388 
Светлен 65557.300.300 300300 1.873 3 Лозе 14050 929 
Светлен 65557.300.304 300304 1.182 3 Лозе 14051 586 
Светлен 65557.300.305 300305 1.146 3 Лозе 14052 568 
Светлен 65557.300.306 300306 0.272 3 Лозе 14053 135 
Светлен 65557.300.307 300307 2.535 3 Лозе 14054 1257 
Светлен 65557.300.309 300309 0.863 3 Лозе 14055 428 

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

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  

3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна служба „Изпълнение 

на наказанията“ гр.Велико Търново, „Пробационна служба - звено“ гр.Попово,  

върху част от имот частна общинска собственост. 

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

 По тази точка с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Всички сме видели, 
които сме разглеждали докладната, че става въпрос за помещение за използване на 
пробация на съда. 
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 

 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя 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 

 Във вторник нашата комисия в 4 членен състав разгледа представените докладни. 
По тази докладна предлага на Вашето внимание да подкрепите предложението за решение 
с четири гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал .4 от ЗОС, чл. 
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49, ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ  , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

     1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на Правосъдието – 
Главна дирекция„Изпълнение на наказанията“, Областна служба„Изпълнение на 
наказанията“ гр.Велико Търново, Районна служба „Изпълнение на наказанията“ 
гр.Търговище,  Пробационна служба - звено гр.Попово, върху част от имот частна 
общинска собственост представляващ:  
         Помещение с площ 16 кв.м. находящо се на пети етаж на сграда с административен 
адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с идентификатор 
№57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на Общината по 
АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. 
     2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право 
на ползване със срок от пет години. 
 
 
 Имате ли въпроси. Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. 
Гласуването по тази точка е поименно. Който е съгласен с така направеното предложение 
за решение, моля да гласува. 
 
 Гласуваме ПОИМЕННО: 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 
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   ЗА         -          29 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 74    
 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал .4 от ЗОС, чл. 

49, ал. 2 и ал. 4 от НРПУРОИ  , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

     1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на Правосъдието – 
Главна дирекция„Изпълнение на наказанията“, Областна служба„Изпълнение на 
наказанията“ гр.Велико Търново, Районна служба „Изпълнение на наказанията“ 
гр.Търговище,  Пробационна служба - звено гр.Попово, върху част от имот частна 
общинска собственост представляващ:  
         Помещение с площ 16 кв.м. находящо се на пети етаж на сграда с административен 
адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с идентификатор 
№57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на Общината по 
АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. 
     2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право 
на ползване със срок от пет години. 
 

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 

4.Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за 

регулация и застрояване/ПРЗ/ на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III отреден за 

„озеленяване, търговия и услуги“ , кв. 146 по плана на гр. Попово. 

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

 Нашата комисия по тази точка с  пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
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 

С четири гласа ЗА предлагаме на Вашето внимание да подкрепите предложението 
за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Предложението за решение има следния вид: 
 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 6, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински 

съвет – Попово, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
           Общински съвет Попово дава съгласие на Кмета на общината да предприеме 
необходимите действия по ЗУТ за разрешаване Изменение на Подробен устройствен план 
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- План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІІ отреден 
за „озеленяване, търговия и услуги“, кв.146 по плана на гр.Попово, за разделянето му на 
няколко самостоятелни урегулирани поземлени имота с предназначения, съобразно зоната 
по ОУП. 
 

 Имате думата. Въпроси? Имаме ли въпроси? Г-н Димитров, заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Някой може ли да ни каже какъв като големина е този парцел и тук отново четем 
засилен обществен интерес. Аз не ми става ясно как гражданите научават, след като не е 
обявено никъде това нещо и изведнъж засилен обществен интерес, някой от общината ли 
им казва, че може да влезе в общински съвет да се парцелира, как става това този 
обществен интерес след като този имот не е обявен. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Димитров.Кой може да отговори на този въпрос? 
Добрин Добрев     - старши експерт Дирекция ТСУ 
 Имота е с предварителна площ от около 4-5дка, което позволява там да се обособи 
три или четири минимум самостоятелни обекта.Към момента има постъпило заявление, 
гледано е също и на Експертен съвет по Устройство на територията от „ Елена груп“. 
Самата зона обществено обслужващи дейности позволява да се обособят 
административни помещения, търговски помещения, дори и жилищни помещения в тези 
урегулирани поземлени имоти, които ще бъдат обособени след като се изработи ПУП. 
На по следващ етап, ако Вие разрешите естествено да допуснем това нещо да се случи. В 
момента знаете какво е там. Там е саморасла растителност, не се използва за никаква 
дейност в момента. По стария ПУП там е нереализирано училище знаете, подходите които 
са оставени за озеленяване те вече няма как да се реализират, тъй като самото училище, 
вече тая дейност е отпаднала и тоя интерес който някога е бил и според нас е 
целесъобразно да подготвим ПУП и тези имоти да бъдат урегулирани и отдадени на търг 
след изготвяне на този ПУП. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, г-н Димитров? Явно има хора, които проявяват интерес за инвестиции, 
което не знам дали е лошо в тази ситуация. Колеги имате думата. Други въпроси? Ако има 
наистина желание някой да инвестира и ако е възможно там да стане, защо не? 
 Г-н кмете, заповядайте. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Уважаеми съветници, този имот е срещу нас. Толкова години го гледам как пустее 
и се беше превърнал в едно сметище, накарах Звеното за озеленяване да го изчисти, да го 
облагороди. 
 Г-н Димитров, какво имате против да се облагородява града, такива парцели, които 
пустеят. Плюс това кандидати са за административен блок, сграда, „Елена груп“ или 
„Маслена фабрика“. Аз се радвам, че ще се облагороди този район. Какво против имате 
Вие? 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Нямам нищо против, ами просто този един парцел за озеленяване и търговия, нека 
го дадеме на „Елена груп“ или на който спечели търга, няма значение, защо трябва да го 
парцелираме на, а после тая карта която сте ни дали, нали скоро беше когато приехме 
новия устройствен план и го гласувахме. Дали сте ни една карта с наименувания на 
улиците, от когато съм бил дете. Защо не го направихте това нещо когато, защо нямахте 
визията общината да го направите това нещо когато направихте новият устройствен план. 
Сега е дадено за озеленяване, търговия и услуги, аз не виждам защо трябва  го и при 
интерес на „Елена груп“, защо трябва да го парцелираме на по декар, на по 800 квадрата и 
тъй на татък, затова попитах каква е идеята, аз не съм казал, че съм против, но просто 
исках да си изясня какво се случва. Дадено е за озеленяване, търговия и услуги, идеално 
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пасва това, което каза служителят на общинска администрация, след като има интерес, 
защо трябва да го парцелираме сега? И това ли е карата по която работи Община Попово, 
с булевард „ Ленин“, с незнам какви си улици тука. Незнам защо това ни дадохте, нали 
има нов устройствен план? 
Добрин Добрев     - старши експерт Дирекция ТСУ 
 Това е план за регулация, съответно имотите се идентифицират с УПИ, квартал, 
това е просто може би от 30, 40 години и повече е този регулационен план. Той дава 
информация през годините какво се е случвало, той е с наслагване, с натрупване, затова 
изглежда така, улиците не са актуализирани. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Други въпроси? Има ли други въпроси? Изяснихме ли? Аз не виждам какъв 
е проблема, при условие, че нямате нищо против и при условие, че то е синхронизирано с 
желаещия да направи тази инвестиция. Незнам защо трябва в момента да обсъждаме, 
всъщност да, хубаво е да го обсъдим, но аз мисля, че отговорихме на този въпрос, нали 
така? Това е синхронизирано с желанието за инвестиция доколкото разбирам. Добре. 
Други въпроси? Ако няма други въпроси да преминем към гласуване. Най – добре всеки 
изразява становището си при гласуване, така че преминаваме към гласуване. Гласуването 
е явно по тази точка. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, което 
прочетох, да стане решение, моля да гласува, гласуваме ЗА. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

   ЗА         -         29 

   ПРОТИВ       -      0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 

  

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ №  75 
 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 

8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 6, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет – 

Попово, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
           Общински съвет Попово дава съгласие на Кмета на общината да предприеме 
необходимите действия по ЗУТ за разрешаване Изменение на Подробен устройствен план 
- План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІІ отреден 
за „озеленяване, търговия и услуги“, кв.146 по плана на гр.Попово, за разделянето му на 
няколко самостоятелни урегулирани поземлени имота с предназначения, съобразно зоната 
по ОУП 
 

Да пожелаем на екипа на общината да успее да се пребори и да сме едни от 
малкото, предложенията, които са тук участниците са много, парите са малко, надявам се 
да успеем да се класираме в тази не лека борба.  
 

Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  

5.Промяна на предназначение на земеделска земя за  неземеделски нужди за 

„разширение на гробищен парк на гр.Попово“, засягащ поземлени имоти с 
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идентификатори 57 649.57.11/общинска частна собственвост/ и 57649.57.2/частна 

собственост/ по кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на землище 

гр.Попово 

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

 Нашата комисия по тази точка с  пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
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, г-н председател, уважаеми колежки и колеги, предлагам на вашето 
внимание да подкрепите предложението за решение с 4 гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение е следното: 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 

124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията , Общинският съвет 

     РЕШИ 
           1.Общински съвет Попово разрешава за поземлени имоти с идентификатори 
57649.57.11/общинска частна собственвост/ и 57649.57.2/частна собственост/ по 
КККР на землище гр.Попово, м.“зад гробищата“ да се изработи Подробен 
устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска 
земя за неземеделски нужди за „ разширение на гробищен парк“. 
             2.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлени 
имоти с идентификатори  7 649.57.11/общинска частна собственвост/ и 
57649.57.2/частна собственост/ по КККР на землище гр.Попово, м.“зад гробищата“. 
 

                      На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване 
                      Приложение: задание, извадка от  ОУПО Попово и скица на имота                                           
 

Въпроси? Имаме ли? Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване.  
Да, г-н Кьосев обявява конфликт на интереси, тъй като доколкото знам единият 

имот е Ваша частна собственост, моля и в протокола да бъде записано, че г-н Кьосев е в 
конфликт на интереси и няма да гласува, останалите колеги, 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 № 76 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията , Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

           1.Общински съвет Попово разрешава за поземлени имоти с идентификатори 
57649.57.11/общинска частна собственвост/ и 57649.57.2/частна собственост/ по 
КККР на землище гр.Попово, м.“зад гробищата“ да се изработи Подробен 
устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска 
земя за неземеделски нужди за „ разширение на гробищен парк“. 
             2.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлени 
имоти с идентификатори  7 649.57.11/общинска частна собственвост/ и 
57649.57.2/частна собственост/ по КККР на землище гр.Попово, м.“зад гробищата“. 
 

                      На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване 
                      Приложение: задание, извадка от  ОУПО Попово и скица на имота                                           
 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  

6.Реконструкция на дюкер „Звезда“, община Попово“ 

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, г-н председател, уважаеми колежки и колеги, предлагам на вашето 
внимание да подкрепите предложението за решение с 4 гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви. Има постъпило заявление от напоителни системи -  Клон Долен 
Дунав гр. Русе, като заявлението е за реконструкция на дюкера. Знаете че напоследък във 
връзка със засушаването имаме сериозен проблем с напояването, особено на тези колеги 
които се занимават с трайни насаждения – малини и ягоди и към момента този въпрос не е 
напълно решен, доколкото аз съм запознат. Надявам се с тази докладна да допринесем, 
макар и косвено за разрешаването на този проблем. 
 
 Решението по тази точка е следното: 
 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл. 

124б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 7 от Правилника 

за прилагане Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/  , Общинският 

съвет 

РЕШИ 
            1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план – Парцеларен план на обект: „Реконструкция на дюкер „Звезда“, община 
Попово.  

 2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за   
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, в съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл. 
125 от ЗУТ. 

3. Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП 
– Парцеларен план на обект: „Реконструкция на дюкер „Звезда“, община Попово.   
           4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
         Приложение: Техническо задание за проектиране на ПУП – Парцеларен план на 
обект: „Реконструкция на дюкер „Звезда“, община Попово.  
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  Въпроси,имаме ли въпроси? Д- р Веселинов иска думата. Заповядайте.  
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, в Община Попово се очертава не 
само този дюкер, а и други да бъдат проектирани и ремонтирани, като заделена сума по 
оперативните програми приблизително е шест милиона. Това ще донесе полза за 
поливните площи на територията на общината и ще внесе по-голяма сигурност, тъй като 
тези дюкери постоянно аварират. За сега започваме с дюкер „Звезда“. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Веселинов. Отново питам, въпроси? Няма. В такъв случай 
преминаваме към гласуване, 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 №     77                            
  

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл. 

124б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 7 от Правилника 

за прилагане Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/  , Общинският 

съвет 

РЕШИ 
  

            1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за Подробен 
устройствен план – Парцеларен план на обект: „Реконструкция на дюкер „Звезда“, община 
Попово.  

 2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за   
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони, в съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл. 
125 от ЗУТ. 

3. Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП 
– Парцеларен план на обект: „Реконструкция на дюкер „Звезда“, община Попово.   
           4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
         Приложение: Техническо задание за проектиране на ПУП – Парцеларен план на 
обект: „Реконструкция на дюкер „Звезда“, община Попово.  
 
 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

7.Относно избор на ВрИД кмет на кметство с. Медовина, общ. Попово. 

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 

Уважаеми колежки и колеги, предлагам на вашето внимание да дам становище на 
комисията за седма и осма, понеже са идентични. Разгледахме двете точки седма и осма и 
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предлагаме на Вашето внимание с 4 гласа ЗА предложените за временно изпълняващи 
длъжността кмет на село Медовина и село Водица. 
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 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Уважаеми колеги нашата комисия 
в пълен състав с 4 гласа ЗА и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Попвеличков. Колеги, проекта за решение по тази точка има 
следния вид: 

  
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал. 6, изр. 1 и ал.11 от ЗМСМА и 

Решение № 293-МИ от 18.03.2020г.  на ОИК , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Медовина, общ. 

Попово г-жа Стоянка Тодорова Вълева, с ЕГН:5402058279, за срок до полагане клетва на 
новоизбрания кмет след произвеждане на частични избори за кмет на кметство с. 
Медовина. 

2. Определя основно месечно трудово възнаграждение като на досега действащия 
кмет.  

3. С оглед обстоятелството, че с настоящото решение се избира орган на 
изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА и същият е натоварен с редица 
функции и правомощия, нормативно установени в чл.46 от ЗМСМА и с цел опазването и 
защитата на обществения интерес, настоящето решение подлежи на предварително 
изпълнение по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК. 

 
Имате думата за становища, мнения и предложения. Имаме ли? Нямаме, в такъв 

случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с 
така направеното предложение за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА. 

 

ЗА    -   22 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 

 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ №   78  
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал. 6, изр. 1 и ал.11 от ЗМСМА и 

Решение № 293-МИ от 18.03.2020г.  на ОИК , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Медовина, общ. 

Попово г-жа Стоянка Тодорова Вълева, с ЕГН:5402058279, за срок до полагане клетва на 
новоизбрания кмет след произвеждане на частични избори за кмет на кметство с. 
Медовина. 
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2. Определя основно месечно трудово възнаграждение като на досега действащия 
кмет.  

3. С оглед обстоятелството, че с настоящото решение се избира орган на 
изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА и същият е натоварен с редица 
функции и правомощия, нормативно установени в чл.46 от ЗМСМА и с цел опазването и 
защитата на обществения интерес, настоящето решение подлежи на предварително 
изпълнение по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК. 
 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.  

8.Относно избор на ВрИД кмет на кметство с. Водица, общ. Попово. 

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 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, Уважаеми колеги нашата комисия 
в пълен състав с 4 гласа ЗА и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Иванов председател на ПК „Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ , съобщи становището на тяхната 
комисия. 
Пламен Русев – юрисконсулт при Община Попово 

Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, решението както е 
предложено в т. 1 в края да се чете „след произвеждане на частични избори за кмет на 
кметство с. Водица“. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, тогава проекта за решение е има следния вид:  
 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал.6, изр.1 и ал.11 от ЗМСМА 

и Решение № 292-МИ от 18.03.2020г. на ОИК, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Водица, общ. 

Попово г-жа Радослава Александрова Ралева, с ЕГН:9312248259, за срок до полагане 
клетва на новоизбрания кмет след произвеждане на частични избори за кмет на кметство 
с. Водица. 

2. Определя основно месечно трудово възнаграждение като на досега действащия 
кмет.  

3. С оглед обстоятелството, че с настоящото решение се избира орган на 
изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА и същият е натоварен с редица 
функции и правомощия, нормативно установени в чл.46 от ЗМСМА и с цел опазването и 
защитата на обществения интерес, настоящето решение подлежи на предварително 
изпълнение по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК. 
 
 Имаме ли въпроси? Нямаме въпроси. В такъв случай подлагам на гласуване.Който 
е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 
 ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

 

ЗА    -   22 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 

Решението се приема !  
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

 
На основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал.6, изр.1 и ал.11 от ЗМСМА 

и Решение № 292-МИ от 18.03.2020г. на ОИК, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Водица, общ. 

Попово г-жа Радослава Александрова Ралева, с ЕГН:9312248259, за срок до полагане 
клетва на новоизбрания кмет след произвеждане на частични избори за кмет на кметство 
с. Водица. 

2. Определя основно месечно трудово възнаграждение като на досега действащия 
кмет.  

3. С оглед обстоятелството, че с настоящото решение се избира орган на 
изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА и същият е натоварен с редица 
функции и правомощия, нормативно установени в чл.46 от ЗМСМА и с цел опазването и 
защитата на обществения интерес, настоящето решение подлежи на предварително 
изпълнение по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК. 

      
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  

9.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Младен 

Симеонов Николов жител на гр. Попово, община Попово, област Търговище. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ д-р Румен Русев. 
Румен Русев – общински съветник 

Уважаеми г-н председател, уважаеми представители на общинска администрация, 
уважаеми дами и господа общински съветници, по тази точка комисията по 
„Здравеопазване, околна среда и социална политика“ изразява с 5 гласа ОТРИЦАТЕЛНО 
становище. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

Благодаря Ви г-н председател, уважаеми колеги нашата комисия с 5 гласа ЗА 
изразява ОТРИЦАТЕЛНО становище. 
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 

Уважаеми колежки и колеги, изслушахме експертните мнения по отношение на 
казуса и ние също предлагаме да подкрепите ОТРИЦАТЕЛНО становище с 4 гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
 

На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98 т. 12 от 

Конституцията на Република България, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
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Изразява ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ за опрощаване на публични държавни 
вземания на Младен Симеонов Николов с ЕГН 4404258248   жител на гр. Попово, община 
Попово, област Търговище, което да бъде изпратено на Администрацията на Президента 
на Република България. 
 

Имате ли въпроси, мнения, становища, различни от това което предлагаме в 
момента. Невиждам.  В такъв случай гласуваме, гласуването по тази точка 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   80 
 
На основание  чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98 т. 12 от 

Конституцията на Република България, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Изразява ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ за опрощаване на публични държавни 
вземания на Младен Симеонов Николов с ЕГН 4404258248   жител на гр. Попово, община 
Попово, област Търговище, което да бъде изпратено на Администрацията на Президента 
на Република България. 
 

 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.  
10.Прекратяване на учредено безвъзмездно право на ползване върху поземлени 

имоти с идентификатори 57649.55.146 и 57649.55.139 по кадастрална карта на гр. 

Попово /бивш бетонов възел на БКС/ и върху сграда с идентификатор 57649.55.146.1 

по кадастрална карта на гр. Попово. 

Г-н Кмет, заповядайте.  
д-р Людмил Веселинов – кмет 

Уважаеми дами и господа общински съветници всичко това е свързано със 
ситуацията около битовото сметосъбиране. Имаме и въпрос по следващата точка. 
Договора е прекратен с фирмата, която спечели по закона за обществените поръчки 
битовото сметосъбиране и за мен по нататък остава безпредметно да имат това право да 
ползват тази площадка. Ако има въпроси конкретно, готов съм да отговоря. Виждам че се 
въздържате от ПП ГЕРБ да влезе тази точка в дневния ред, може би ще кажете какви са ви 
съображенията. Не е проблем и да го разискваме и на следващото заседание. Както 
решите. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
1. Дава съгласие Община Попово да прекрати учреденото безвъзмездно право на 

ползване с Договор № Д-18-53/25.06.2018г., сключен между община Попово и „Еко 
Инвест Север“ ООД върху поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146 и 
57649.55.139 по кадастрална карта на гр. Попово /бивш бетонов възел на БКС/ въз 
основа на решение №407 по Протокол №32/31.05.2018г. на Общински съвет 
Попово; 

2. Дава съгласие Община Попово да прекрати учреденото безвъзмездно право на 
ползване с Договор № Д-18-104/17.10.2018г., сключен между община Попово и 
„Еко Инвест Север“ ООД върху сграда с идентификатор 57649.55.146.1 по 
кадастрална карта на гр. Попово – склад с площ 755 кв.м., собственост на 
Общината, въз основа на Решение №448 по Протокол №35/27.09.2018г. на 
Общински съвет Попово; 

3. Възлага на кмета на община Попово да предприеме необходимите действия във 
връзка с решенията по т.1 и т. 2. 

  Имате думата. Въпроси, заповядайте г-н Димитров.  
Димитър Димитров – общински съветник 

  Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, не е далече времето в което много 
бързо  взехме решение същата тази фирма от 25.06.2018г. в предния мандат, пак така 
много скоростно взехме решение, че трябва да им дадеме този имот, та сбъркахме със 
сградата, та после прегласувахме да им дадеме и сградата, всичко беше цветя и рози, 
тръгна добре и така нататък и така нататък. Сега изведнъж без да е гледана тая докладна в 
комисии, предлага ни се нещо съвсем различно. Аз от тази докладна разбирам, че от 21 ви 
им е прекратен и другия договор, който беше 5 годишен, а този е 10 годишен. Нашите 
притеснения са основно това, че Вие д-р Веселинов в едно от предходни заседания наши, 
имам го извадено тук, сам изразявате притеснение, че могат да започнат съдебни 
процедури, а доколкото си спомням по памет предния договор, който сте прекратили на 
21ви, мисля че беше за над 4 милиона, 4 милиона и двеста и четиристотин ли беше. Няма 
ли опасност  тази фирма, а Вие също изразявате едно съмнение и казвате, че юристите ще 
огледат казуса, нямаме ли притеснение, че бихме загубили едно такова дело за 4 милиона 
пропуснати ползи, което ще нанесе особено голяма щета върху Община Попово и 
бюджета и. Аз съм отправил и питане, в него също ще доразвия нещата, но без да го 
обсъдиме, без да  видиме, нали Вие намекнахте за финансовото състояние, незнам нали 
Вие като кмет от къде знаете частна фирма в какво състояние е финансово, но нали това 
си е, Вие си водите разговорите с тая фирма, но така изведнъж да решиме пак както ги 
докарахме, така и изведнъж да ги изгониме малко на мен ми се струва необмислено. В 
смисъл такъв, че ако попаднеме в съдебна процедура и тя не е в наша полза, в следващите 
години нещата ще станат много сложни за Община Попово.  Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Димитров. Д-р Веселинов. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Г-н Димитров, аз неразбрах всъщност какво ме питате. Както сме ги докарали, с 
какво ги докарахме? Насила, с тояга? Имаше си обществена поръчка и избор на фирма. 
Спечелиха си. Сега какво ме съветвате? Отговорността преди малко казахте си е на 
администрацията. Да ги оставим? Аз ги оставих достатъчно. РИОСВ беше прекратила 
дейността, временно, до тоя момент площадката е с прекратена дейност от началото на 
март. Общинската администрация влязохме в положение и ние им дадохме 60 дневен 
срок. После искаха още 20 дни. Тези дни ми искат до 1ви юли щели да се оправят. Какво 
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да се оправят? За периода в който подизпълнителят им се оттегли заради неуредени 
финансови взаимоотношения между тях, по кантарни бележки за десет дни закараха 
четири курса до Омуртаг, а онзи ден от 23-ти, 24-ти и 25-ти с подизпълнителя отново след 
разговор се съгласиха да подпишем договор, ние директно общината както беше и 
последните два месеца, директно да плащаме ние общината. Извозиха за три дни 12 курса 
и малко пооправиха града, а за селата впечатлението ви предполагам е красноречиво, че 
тази фирма с един камион и то счупен неможе да си върши работата. И все пак питам 
какво ме съветвате? Да оставя града и Вие да ми ръкопляскате и да се радвате ли? Че 
градът последните две седмици виждате, че неможе да се обслужва. Сега да се страхувам 
какво щял евентуално съдът да реши. Да си обжалват. Имаме достатъчно доводи за 
разваляне на сключеният договор. И в извънредна ситуация до шест месеца да сключваме 
директно договор за изпълнител до избор на нов такъв. Пак питам, какво предлагате да 
направя като кмет? 
Димитър Димитров – общински съветник 

  Вижте, първо не е хубаво ще прекратиме договора с тия хора, там има тонове бали. 
Мина една обществена поръчка за 600 хиляди с ддс независимо, че доколкото аз съм 
запознат с договора, който беше публикуван на сайта на общината, фирмата на която 
предоставихме площадката има по договор задължения да си извозва и балите. Ние сега 
направихме така, че нова обществена поръчка за 600 хиляди и почваме да извозваме 
балите. Значи ние прекратяваме с тази фирма, балите остават на нашия гръб. Сега върви, 
ще сключите договор със „Шеле Разград“ за 240 хиляди лева без ддс и то е моментно 
решение. Къде е трайното решение? Ние го коментирахме в наща група това нещо. Аз щях 
да го споделя и в питането си, но за нас това което се случва с боклука в последните 
години ние много ясно сме изразявали становище, че първата крачка, която трябваше още 
преди много години да направим е да създадеме общинска фирма, защото смятаме, че 
освен работните места, освен че ще избягваме процедурите по  ЗОП и така на татъка. Със 
тая фирма на нас ни е ясно, че законодателството се лута – европейско, българско и така 
нататък и смятаме, че с една общинска фирма ще бъдем много по - гъвкави в решаването 
на тия проблеми. Така ние ги решаваме на парче. Вашия договор с Омуртаг е до 
септември доколкото си спомням, той септември ще дойде след три месеца, ние отново ще 
изпаднеме в такава ситуация да задръстиме града и нашата молба към Вас, която сме 
отправяли и в предния ОбС, колегата Дюкенджиев и в по предния ОбС да поставиме 
началото на тази общинска фирма, да видиме какви са ни финансовите възможности, да 
видиме как можеме да я създадеме и да започнеме от някъде нещо да правиме с тоя 
боклук. Иначе добре, прекратяваме договора, тия бали остават на нашия гръб, то е нещо 
страшно там. Тия ще си се измъкнат, ще почнат да водят съдебните дела, ама балите си 
стоят там в края на града. Това нас изключително много ни притеснява. Знайте че, когато 
искахте да дадеме тази площадка безвъзмездно, ние Ви предложихме да я дадеме 
възмездно, а не безвъзмездно. Тогава също не се съгласихте и с това нещо. Може би сте 
имали друга визия за нещата. Пък може би и съветниците Ви тогава така подхода им 
беше, имахте лоши съветници така да го кажа, но ето виждате, че и с транспорта е същото 
нещо. Ако се върнеме там, там  испадаме в същите казуси. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Димитров, нека да оставим транспорта за по-нататък. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Така че нашето предложение е да стъпиме на здрава почва, да започнеме от някъде, 
предлагаме го и на всички колеги да го обмислиме и да започнем от някъде със създаване 
на общинска фирма. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Веселинов. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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Правим я днес и започваме да работим с тази общинска фирма, нали ни трябва 
време. Колко? Поне година. Така че тук е въпросът за колко време ще сключим новия 
договор за почистване на отпадъците, дали за година, дали за две, докато както казахте 
стъпим на крака. Вас ви притеснява ГЕРБ, аз видя колко Ви притеснява и с транспорта и с 
отпадъците, ама да не се връщам назад. За тая площадка намеренията бяха там да се 
сепарира и там да се оползотворява докрай, след като се произвежда остатъчна енергия. 
Помогнахте много тогава, а пък сега ще плачем, защото возим балите. Тези бали имаха 
точно такова направление и нямаше да даваме пари, но не искам да се връщам. Щели да 
си отидат и ние да возим, било страшно. За тези месеца колко тона сме извозили, знаете 
ли? Над две хиляди тона. И какво е толкова страшно? Още два месеца и ще изчистим и на 
тези хора сме им задържали над 200 хиляди лева. Ама добре, че мислите Вие г-н 
Димитров, кмета не мисли. На кмета му лоши съветниците и сега изпаднал в тежка 
ситуация. Мисля ги повече преди вас. Прав сте, да всичко е въпроси на съдебни решения, 
ако разбита се обжалват, ама Вие ли ги карате или аз да ги накарам да обжалват? Ако 
мислят, че имат мотиви да обжалват. Ние всъщност минахме и на отговора на този въпрос 
за битовото сметосъбиране. Така че това все пак зависи и от темпа, хората в Белослав 
също приемат тези отпадъци на балите. Зависи и от темпа на извозване. До три месеца ще 
приключи тази площадка, от два до три месеца. През това време ще возим в Омуртаг. В 
обществената поръчка, която сега ще изготвим и обявим, призовавам оператора да извозва 
до момента в който общината финализираме проекта за сепариране на тази площадка и 
затова искам от Вас да отменим даденото им на фирма „ Екоинвест“ право те да изграждат 
на площадката инсталация за сепариране. Това ще бъде инсталация за сепариране 
общинска. Започнем ли общината да сепарираме отпадъците, ние си отваряме и 
възможността сами да, дали ще е с общинска фирма или със звено, това ще го решим 
допълнително с вас. Имаме в  момента останали през РИОСВ, задържани над 800 хиляди 
лева. С тези 800 хиляди лева трябва да закупим контейнери, трябва да закупим и техника 
сметосъбираща, трябва да пуснем и сепариращата линия, така че пътят за сега е този, 
който Вие искате и подсказвате. Тука нямаме различия. Всичко е въпрос на време и етапи. 
За сега не можем да излезем от тази ситуация, защото не сме готови. Нито контейнери  
имаме, нито сметосъбираща техника. Поне година време ни трябва, за да се организираме 
и да въведем някаква традиция. Колкото до работните места в тази фирма хората, които  
работят са от общината и даже, тъй като прекратих договора с „ Екоинвест“, за да задържа 
тези хора за десетина дни ги бях назначил в звеното на Георги Йовчев, запазихме ги 
хората. Сега ги освободих и ги върнах на фирмата, тъй като знаят и схемите и имат опит, 
работят с две сметосъбиращи машини, последните дни дойдоха на помощ и от Разград с 
трета, за да можем да приберем този обем, който беше натрупал, затлачил „Екоинвест“.      
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Димитров. 

Димитър Димитров – общински съветник 

Аз благодаря на д-р Веселинов, че почваме да мислиме в една посока всички, 
защото проблемът е наистина сериозен, но недейте ни  обвинява, че нищо не сме 
свършили, защото ГЕРБ и ДПС бяха тези които помогнаха Ваща среща да се случи както 
трябва в Омуртаг и колегите Ви в Омуртаг да се съгласят да започнете да извозвате 
боклуците. Това беше по предложение на г- н Георгиев, така че не ни опреквайте, че нищо 
не правиме, нищо не вършиме, протоколирано е, поехме ангажимент, свършихме си 
нещата. Ние винаги сме били коректни и сме искали нещата да се случват така както 
трябва. Никога не сме искали да Ви подведеме или да стоиме отстрани и  да гледаме сеир, 
грубо казано. Никога. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, аз съм сигурен, че всички сме тук точно с тази цел, всички да помагаме за 
развитието на града. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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Ама не е вярно това, г-н Димитров, че ГЕРБ сте помогнали. Ако са помогнали, 
помогнаха ДПС, моля Ви. Напротив, Областния пречеше. На кого ги разправяте тези 
работи? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, преминаваме нататък. Доколкото разбирам всички мислим в една посока. 
Това нещо сме го коментирали отдавна с д-р Веселинов, че наистина трябва да направим 
някаква общинска фирма. Всичко е въпрос на време и технологии и най-вече на средства. 

Г-н Петров, заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 

 Уважаеми г-н Председател, уважаеми Кмете, просто започнахте разговор с това, че 
ГЕРБ са гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ по тази точка. Разбрахме много добре, че има 
много работи да се изяснят по нея. Точно затова гласувахме ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, да не 
влезе в дневния ред, защото да мине през комисии и да можем да ги обсъдим тези неща, 
пък имаше и още. Разбрахме от Вас, благодаря Ви как седят и финансово някой неща, до 
къде са стигнали, мисля че това беше нужно, както на нас да го знаем, така и на 
гражданите. Даже направихте и услуга, че го казахте и на гражданите, да разберат и те до 
каква степен са нещата. Затова гласувахме ВЪЗДАРЖАЛИ СЕ,  не че неискаме да 
помогнем нещо и да се случват нещата. Не ги спираме. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, благодаря г-н Петров. Надявам се сега, че след като нещата са изяснени, 
сега при самата точка …Какво? Неразбрах? 
Драгомир Петров – общински съветник 

Искаме почивка преди гласуването. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Сега в случая? Добре 10 минути. 
Има ли отсъстващи? Няма. Продължаваме разискването на извънредната точка, 

която беше вкарана „ Прекратяване на безвъзмездното право на ползване“. С лед всички 
направени дебати до тук, надявам се, че групата на ГЕРБ взеха някакво становище. 
Подлагам на гласуване решението. Гласуването по тази точка е поименно, така че 
започваме. 
Гласуваме ПОИМЕННО: 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

9. Димитър Иванов Тодоров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

10. Димитър Кънев Димитров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
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22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 

 

ЗА    -   22 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     7 

 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 81 
 

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

собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие Община Попово да прекрати учреденото безвъзмездно право на 
ползване с Договор № Д-18-53/25.06.2018г., сключен между община Попово и „Еко 
Инвест Север“ ООД върху поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146 и 
57649.55.139 по кадастрална карта на гр. Попово /бивш бетонов възел на БКС/ въз 
основа на решение №407 по Протокол №32/31.05.2018г. на Общински съвет 
Попово; 

2. Дава съгласие Община Попово да прекрати учреденото безвъзмездно право на 
ползване с Договор № Д-18-104/17.10.2018г., сключен между община Попово и 
„Еко Инвест Север“ ООД върху сграда с идентификатор 57649.55.146.1 по 
кадастрална карта на гр. Попово – склад с площ 755 кв.м., собственост на 
Общината, въз основа на Решение №448 по Протокол №35/27.09.2018г. на 
Общински съвет Попово; 

3. Възлага на кмета на община Попово да предприеме необходимите действия във 
връзка с решенията по т.1 и т.  

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  

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

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ д-р Румен Русев. 
Румен Русев – общински съветник 

На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби и отпусна следните 
помощи: 

 
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

1. Галиме Тефикова Насуфова  - 100 лева 

2. Емине Алиосманова Алишева  - 100 лева 
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3. Иванка Йорданова Кръстева  - 100 лева 

4. Сабие Сабриева Мустафова  - 100 лева 

5. Антонио Александров Стефанов  -  90 лева 

6. Сеид Сабри Сеид    - 200 лева 

7. Стефан Йорданов Радев   - 100 лева 

8. Божидар Радев Ангелов   - 200 лева 
9. Христо Димитров Тодоров   - 100 лева 
10. Стефан Петров Димитров   - 150 лева 
11. Боян Симеонов Маджаров   - 200 лева 
12. Иван Николов Иванов   -    50 лева 
13. Димо Спасов Димов   -   50 лева 
14. Асен Михайлов Асенов   - 150 лева 
15.  Емил Мирчев Ефтимов   - 100 лева 
16. Мирослав Илиев Маринов   - 100 лева 
17. Емилия Александрова Стефанова  - 100 лева 
18. Йордан Стефчов Йорданов  -   50 лева 
19. Стефчо Йорданов Минчев   -  50 лева 
20. Ержан Силяхтинов Сеидов  - 100 лева 
21. Ашим Хасанов Юсеинов   -  50 лева 
22. Светозар Ангелов Стоянов  - 200 лева 
23. Недялко Венциславов Недялков  -   200 лева 
24. Исмаил Исмаилов Алиибрямов  -  50 лева 
25. Юлияна Магдева Бейтулова  - 100 лева 
26. Севинч Ахмедова Ахмедова  -   50 лева 
27. Юмер Юнузов Ибрямов   -   50 лева 
28. Иван Симеонов Якимов   - 100 лева 
29. Емилия Ангелова Стоенова  - 100 лева 
30. Мариана Стефанова Маринова  - 100 лева 
31. Мирослава Атанасова Колева  -   50 лева 
32. Айджан Танерова Исмаилова  - 100 лева 
33. Атидже Мустафова Джалилова  - 100 лева 
34. Мариян Петков Петров   -   50 лева 
35. Нури Тахиров Нуриев   - 100 лева 
36. Сашо Илиев Асенов   - 100 лева 
37. Габриела Христова Миткова  - 250 лева 
38. Красимира Петрова Кирилова  - 250 лева 
39. Пламена Петрова Кирилова  - 250 лева 
40. Христина Валентинова Христова/за Диана/ 250 лева 
41. Методи Свиленов Добрев   - 250 лева 
42. Ростислава Галинова Николаева  - 250 лева 
43. Ленард Юкселов Басриев   - 550 лева 
44. Силвия Бориславова Атанасова  - 250 лева  

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

1. Андрей Михайлов Анков 
2. Фанка Жекова Маринова 
3. Евгени Йорданов Ефтимов 
4. Милен Русев Маринов 
5. Кадрие Юсеинова Шерифова 
6. Цвятко Христов Цветков 
7. Цветелина Стоянова Цветкова 
8. Ерхан Мустафов Ереджебов 
9. Марийка Христова Недялкова 



 

29 
 

10. Десислава Маргаритова Димитрова 
11. Найле Шерифова Ахмедова 
12. Феркан Айлинов Фикретов 
13. Моника Добромирова Недева 
14. Ренета Станчева Тодорова 
15. Анелия Руменова Господинова 
16. Румяна Руменова Господинова 
17. Илдъс Ашимова Асанова 
18. Назмие Сюлейманова Амишева 
19. Тензиле Мехмедалиева Даилова 
20. Нели Антоанетова Христова 
21. Наске Максимова Таирова 
22. Фетие Юсеинова Мустафова 
23. Стоян Йовчев Куртев 
24. Юсеин Хасанов Юсеинов 
25. Ана Шибилева Желева 
26. Нора Михова Стефанова 
27. Пенка Монева Тодорова 
28. Марин Стоянов Йовчев 
29. Гергана Радкова Лазарова 
30. Светла Миткова Стоянова 
31. Надка Стефанова Михова 
32. Силвия Боянова Борисова 
33. Цветанка Кирилова Йорданова 
34. Красимир Трифонов Стоянов 
35. Йорданка Марийкова Георгиева 
36. Юнуз Ибриямов Османов 
37. Фатме Юмерова Джанипова 
38. Михаил Емилев Ангелов 
39. Огнян Кънчев Пантов 
40. Емне Али Мехмед 
41. Анета Евгениева Йорданова 
42. Юлияна Евгениева Йорданова 
43. Наталия Евгениева Йорданова 
44. Иван Евгениев Йорданов 
45. Ася Михова Стефанова 
46. Ахмед Кабилов Ахмедов 
47. Магда Надкова Стефанова  
48. Фани Левенова Алдинова 
49. Пенка Живкова Мустафова  
50. Ася Асенова Алексиева 

 

ІІІ. За доуточняване 

1. Бойка Орлинова Ангелова 

2. Дафина Христова Табакова 

3. Кадрие Джелил Хасан 

4. Айше Раимова Хасанова 

5. Седа Сюлейманова Мехмедалиева 

6. Севгюзел Тензилева Даилова 

7. Маргарита Асенова Бончева 

8. Фанка Живкова Господинова 

9. Севие Арифова Асанова 
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10. Михаил Йорданов Григоров 

11. Севда Йорданова Йорданова 

12. Рени Ермова Красимирова 

13. Симона Сергеева Асенова 

14. Алдин Димитров Атанасов 

15. Георги Томов Георгиев 

 

Общо са дадени 5990 лева, остатъка е 6740 лева. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на д-р Русев. Колеги,  
 

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. 

 
Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува. 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

РЕШЕНИЕ № 82 
 

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.Галиме Тефикова Насуфова   - 100 лева 
2.Емине Алиосманова Алишева  - 100 лева 

3.Иванка Йорданова Кръстева   - 100 лева 

4.Сабие Сабриева Мустафова   - 100 лева 

5.Антонио Александров Стефанов  -  90 лева 

6.Сеид Сабри Сеид    - 200 лева 

7.Стефан Йорданов Радев   - 100 лева 

8.Божидар Радев Ангелов   - 200 лева 
9.Христо Димитров Тодоров   - 100 лева 
10.Стефан Петров Димитров   - 150 лева 
11.Боян Симеонов Маджаров   - 200 лева 
12.Иван Николов Иванов   -    50 лева 
13.Димо Спасов Димов    -   50 лева 
14.Асен Михайлов Асенов   - 150 лева 
15. Емил Мирчев Ефтимов   - 100 лева 
16.Мирослав Илиев Маринов   - 100 лева 
17.Емилия Александрова Стефанова  - 100 лева 
18.Йордан Стефчов Йорданов   -   50 лева 
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19.Стефчо Йорданов Минчев   -  50 лева 
20.Ержан Силяхтинов Сеидов   - 100 лева 
21.Ашим Хасанов Юсеинов   -  50 лева 
22.Светозар Ангелов Стоянов   - 200 лева 
23.Недялко Венциславов Недялков  -   200 лева 
24.Исмаил Исмаилов Алиибрямов  -  50 лева 
25.Юлияна Магдева Бейтулова  - 100 лева 
26.Севинч Ахмедова Ахмедова  -   50 лева 
27.Юмер Юнузов Ибрямов   -   50 лева 
28.Иван Симеонов Якимов   - 100 лева 
29.Емилия Ангелова Стоенова   - 100 лева 
30.Мариана Стефанова Маринова  - 100 лева 
31.Мирослава Атанасова Колева  -   50 лева 
32.Айджан Танерова Исмаилова  - 100 лева 
33.Атидже Мустафова Джалилова  - 100 лева 
34.Мариян Петков Петров   -   50 лева 
35.Нури Тахиров Нуриев   - 100 лева 
36.Сашо Илиев Асенов    - 100 лева 
37.Габриела Христова Миткова  - 250 лева 
38.Красимира Петрова Кирилова  - 250 лева 
39.Пламена Петрова Кирилова   - 250 лева 
40.Христина Валентинова Христова/за Диана/ 250 лева 
41.Методи Свиленов Добрев   - 250 лева 
42.Ростислава Галинова Николаева  - 250 лева 
43.Ленард Юкселов Басриев   - 550 лева 
44.Силвия Бориславова Атанасова  - 250 лева  

 

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

1. Андрей Михайлов Анков 
2. Фанка Жекова Маринова 
3. Евгени Йорданов Ефтимов 
4. Милен Русев Маринов 
5. Кадрие Юсеинова Шерифова 
6. Цвятко Христов Цветков 
7. Цветелина Стоянова Цветкова 
8. Ерхан Мустафов Ереджебов 
9. Марийка Христова Недялкова 
10. Десислава Маргаритова Димитрова 
11. Найле Шерифова Ахмедова 
12. Феркан Айлинов Фикретов 
13. Моника Добромирова Недева 
14. Ренета Станчева Тодорова 
15. Анелия Руменова Господинова 
16. Румяна Руменова Господинова 
17. Илдъс Ашимова Асанова 
18. Назмие Сюлейманова Амишева 
19. Тензиле Мехмедалиева Даилова 
20. Нели Антоанетова Христова 
21. Наске Максимова Таирова 
22. Фетие Юсеинова Мустафова 
23. Стоян Йовчев Куртев 
24. Юсеин Хасанов Юсеинов 
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25. Ана Шибилева Желева 
26. Нора Михова Стефанова 
27. Пенка Монева Тодорова 
28. Марин Стоянов Йовчев 
29. Гергана Радкова Лазарова 
30. Светла Миткова Стоянова 
31. Надка Стефанова Михова 
32. Силвия Боянова Борисова 
33. Цветанка Кирилова Йорданова 
34. Красимир Трифонов Стоянов 
35. Йорданка Марийкова Георгиева 
36. Юнуз Ибриямов Османов 
37. Фатме Юмерова Джанипова 
38. Михаил Емилев Ангелов 
39. Огнян Кънчев Пантов 
40. Емне Али Мехмед 
41. Анета Евгениева Йорданова 
42. Юлияна Евгениева Йорданова 
43. Наталия Евгениева Йорданова 
44. Иван Евгениев Йорданов 
45. Ася Михова Стефанова 
46. Ахмед Кабилов Ахмедов 
47. Магда Надкова Стефанова  
48. Фани Левенова Алдинова 
49. Пенка Живкова Мустафова  
50.Ася Асенова Алексиева  

 

ІІІ. За доуточняване 

1. Бойка Орлинова Ангелова 

2. Дафина Христова Табакова 

3. Кадрие Джелил Хасан 

4. Айше Раимова Хасанова 

5. Седа Сюлейманова Мехмедалиева 

6. Севгюзел Тензилева Даилова 

7. Маргарита Асенова Бончева 

8. Фанка Живкова Господинова 

9. Севие Арифова Асанова 

10. Михаил Йорданов Григоров 

11. Севда Йорданова Йорданова 

12. Рени Ермова Красимирова 

13. Симона Сергеева Асенова 

14. Алдин Димитров Атанасов 

15. Георги Томов Георгиев 

 

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.  

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

 Г-н Димитров, да уточним едно обстоятелство. Желаете ли да развиете отново 
темата свързана с отпадъците или смятаме, че я изяснихме тази тема. Желаете, добре, 
разбрах. В такъв случай давам думата на г-н Димитров да развие своето питане. 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Моето питане е отправено към Вас по тема и проблем в Община Попов, за който 
Вие вече две години не можете да намерите трайно решение. 
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1. Какво се случва със сметосъбирането в Община Попов? 
2. С колко фирми за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите 

отпадъци има сключени договори Община Попово и кои са те? 
3. Какво се случва с площадката за битови отпадъци в източната част на гр. 

Попово посока с. Кардам? Изпълнени ли са предписанията на РИОСВ? 
4. Какво се случи с одобреното Ви искане от Регионалното депо за предоставяне 

на 280 000 лева от партидата на Община Попово, по-точно за какво бяха 
използвани тези средства? 

5. Какво се случва с балите натрупани на гореспоменатата площадка? 
Надявам се да получа коректен отговор от Вас, защото жителите на Община 

Попово заслужават това.  
Освен устен, моля да ми бъде предоставен и писмен отговор по поставения 

проблем. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-н Димитров. Давам думата на д-р Веселинов да отговори, въпреки, че 
аз мисля, че на голяма част от въпросите отговори. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 На кой въпрос, на кой под въпрос да отговарям? Мисля, че не засегнахме въпроса и 
частично за отпуснатите средства на Община Попово. Те не са отпуснати, те са си наши, 
само, че са капитализирани заради това, че не сепарираме, а знаете че във връзка с 
извънредното положение на общините ни беше и намалено на 60 и колко лева на тон, а не 
на 90 както беше напоследък несепарирания боклук, който Министерството на екологията 
депозираше по сметка на общините. 268 674 лева е това, което по протокол общинския 
съвет взе решение 418 натрупаните отчисления, от натрупаните. Те бяха милион, по памет 
говоря. Беше проведена и обществена поръчка по ЗОП, сключен е договор с предмет, 
инжинеринг, проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, 
строително монтажни работи на основна и довеждаща инфраструктура на площадка за 
третиране на смесено събрани битови отпадъци в Община Попово. За сега от тези 268 
хиляди лева имаме две плащания на общ размер 39 373 лева, което е за частта проектиране 
с избрания изпълнител, то е на „ Инженеринг“. Останалите не са изразходвани средства, 
тъй като продължава процедурата по съгласуване на проекта. Имаме проблем с ВИК 
трасето, което отива към площадката. Оказва се, че дебита е малък и предстои да бъде 
съгласувано и от ВИК, след като фирмата в Търговище с Явор Миланов последно 
разговаряхме, ще поемат разход, може би около 6 хиляди лева да подменят водопровода 
до площадката, за сметка разбира се на фирмата, за което му благодаря. За сега 
единствено е този въпрос, той инж. Добрев излезе, за съгласуване на проекта и започване 
по-нататък по този проект да бъде реализирана. Да се върнем и назад по първи, втори и 
трети въпрос в питането. Не бяха ли по два подвъпроса по наредбата? А и не беше ли 
устен или писмен отговора? Ще спазваме ли тези Ваши наредби или? По тези първи, 
втори и трети въпрос РИОСВ дали е спазено предписанието от Общината? Ние нямаме 
предписание от РИОСВ. По скоро искаше се от РИОСВ в срок до, беше по времето на 
изборите миналата година, мисля до края на септември или на октомври да отговорим 
къде ще бъдат насочвани за депониране отпадъците. То е факт – в Омуртаг. 
Предписанията са към „Екоинвест“. За договора с „ Еф Си Си България“ ЕООД, аз ви 
казах, че съм подписал временен договор през времето когато беше спряна дейността на 
„Екоинвест“ за гореспоменатата площадка, за която гласувахте преди. Все още не е 
отменено. Скоро се чувах с директора в Шумен на РИОСВ, интересува се дали работи 
площадката. Те си пращаха проверка. Не са им отстранени забележките без срок, който е 
дала Риосв на „Екоинвест“, от тук нататък тези забележки, те и няма как да ги отстранят 
след като е прекратен договора. Безпредметно е по скоро да отстранят тези забележки. 
Незнам, аз и преди това Ви казах, смятам че с тях по интелигентен, възможно безболезнен 
начин ще се продължи процедурата по прекратяване на договора. Има наистина някой 
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доуточнявания, все пак те са влагали някакви средства на склада, който ние им го дадохме 
са повдигнали покрива. Тези неща с протокол ще ги установим кой, какви разходи е 
направил до този момент. В момента още не е готов протокола. Ще бъдете информирани 
по-нататък за това, което се случва във връзка с новата обществена поръчка и 
прекратяване на договора. Като че ли нямам какво ново нещо да ви кажа, пък и Бие 
повечето го знаете и в сайта на общината е излязоха подробности. Ако има уточняващи 
въпроси, доуточняващи, готов съм да отговоря.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Димитров, аз мисля, че наистина на голяма част от въпросите отговорихме още 
по време на самото заседание, така че заповядайте, ако има нещо друго. 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Аз благодаря на д-р Веселинов. Държа в ръцете си един протокол от предно наше 
заседание, понеже упреквате групата на ГЕРБ, ние още тогава казваме, че план сметката 
по този начин направена за сметосъбирането няма да издържи и сега излиза така,че сме 
лоши пророци, че наистина тази план сметка в тоя вариант няма да издържи, защото 
виждаме обществена поръчка за 600 хиляди за извозване на балите. Мисля че тя беше 
план сметката милион и сто по памет, ако не ме лъже паметта за града и още двеста, 
триста хиляди за селата, около милион и четиристотин хиляди е план сметката за тази 
година. Ние още тогава Ви казахме на отговора на г-жа Божанова, че ще има 
дофинансиране около 200 хиляди лева, че няма да стигнат тия пари и продължаваме да 
държиме на това да поставиме началото на създаването на общинска фирма или звено, 
както Вие прецените, за да започнеме от някъде. Защото Вие дори и да сключите договор 
със „Шеле“, значи картинката е ясна. Ок, в момента положението е спасено. Разградлии 
идват, започват да чистят  града и карат в Омуртаг, но Вие и да сключите за две години 
договор със „Шеле“, след като до септември ви е договора за площадката в Омуртаг, ние 
ще изпаднеме отново в ситуация, в която дори и да имаме договор машините да събират 
боклука, те няма къде да го извозват, ако успеете да реагирате  тази площадка да я 
направите. Затова се и въздържахме сега, защото не бяхте много убедителен, че дето се 
казва от утре ще започнете в тая площадка, след като прекратиме договора с тая фирма, че 
ще започнете инвестиране в тая площадка, а то наистина трябва да започне това нещо, 
иначе септември месец отново ще имаме проблеми. Така че нашата молба е от утре да 
започне тази площадка да се оглежда, казвате има инжинерна инфраструктура, добре е 
това нещо, значи Вие сте започнали предварително да работите, независимо колко е било 
правомерно, колко е било неправомерно след като е предоставено на частна фирма, но в 
края на краищата са извървени някакви стъпки и нашата молба е да продължите да го 
надграждате това нещо, за да нямаме есента и зимата да изпаднеме отново в тая ситуация. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, благодаря г-н Димитров, разбрах. Д-р Веселинов. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Няма „Шеле София“ има „ Еф Си Си България“. Добре правим общинска фирма 
или общинско звено, каквото и да е, то няма ли да има разходи? Тези разходи ще бъдат 
според Вас много по малко, отколкото ни взимат външни изпълнители. Добре, да говорим, 
че и това е така, но като работим по площадката и е наша площадката и наша фирма или 
звено изпълнява, тази площадка какво решава? Решава сепарирането. А ще помогнете ли 
това, което беше като замисъл на място да се оползотворява тази продукция като не се 
вози никъде, защото всъщност това е скъпото, дали в Омуртаг го возим или в Белослав, 
защото никой друг не иска да ни вземе боклука. Какво правим с останалия боклук, 
сепарираме една част, но колко – 12 процента ще отпадне. А другите 80 процента трябва 
някъде да ги закараме. Къде ще ги караме? За сега Белослав. Нито Бяла ни искат, нито 
Горна Оряховица, сами твърдите, че и Омуртаг септември изтичат шестте месеца, които 
са ни дали. Не, те са съгласни, аз разговори водя с тях, но искат да влезем, както бяхме в 
това регионално дружество с Търговище и да дадем пари да изграждаме на клетката в 



 

35 
 

Омуртаг и там да возим. Ще продължим и този разговор.  Боклук все пак общината ще 
генерира, самата площадка, ако няма на тази площадка или на друга крайно 
оползотворяване на количеството, което остава след сепариране, ние ще губим и ще губят 
и данъкопладците и ще увеличаваме все по-вече и по-вече заради превоза. Шумен 
евентуално и те имат намерение да правят инсталация за горене, поне така ми каза кмета 
г-н Христов, ама кога ще стане. Дарин Димитров колегата от Търговище заяви, чакаме ги, 
за да ползваме инсталацията в Шумен, те ще возят в Шумен. Търговище за сега са спрели 
или поне нямат намерение да правят нова клетка. Попово къде ще отидем? Ако сами не си 
го решим този въпрос и не правим напрежение и гражданско неподчинение, защото ще 
отровим въздуха. Решаваме го заедно и политически ако не се обединим, а си правим 
напрежение самите ще бъде в ущърб на гражданите. Това е моето мнение. 
Г-н Димитров, ако някакво предложение Вие имате ли за тази площадка? Останалия 
боклук, да кажем да не е 80, да е 70 процента, къде ще ходят? 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Балираме и караме в Белослав. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 То е същото. Белослав ни взема 90 лева на тон. Дали ще ни го взема държавата за 
несепарирания боклук по 90, а то ще расте, плюс транспортните разходи, то е същото. 
Сега в Омуртаг поне падна за цялата страна 68 лева на тон, ама за тази година. Отделно ни 
вземат еко допълнително 11 лева и още 23 ли 27 беше фирмата от Сливен, която поддържа 
сметището, то стана пак 120 лева. Както и да го въртя 120 лева на тон ще вървят. И колко, 
ако не сепарираме тук боклука, а го возим до Омуртаг и се съгласим да влезем и дадем 
тези 800 хиляди лева за изграждане на клетка, вместо да си ги оползотворим тука за наша 
техника. Обществената поръчка сигурно никой няма да ни вземе да ни събира отпадъците 
в 36 населени места и да вози в Омуртаг под 40-45 хиляди лева на месец минимално с 
тяхна техника, с техни хора, с техни контейнери. Това са 600 хиляди лева на година само 
за това да ги събират и да возят до там и 6 хиляди тона минимално, ако както върви до 
сега возим, 6 хиляди тона по 120 лева, айде да е по 100, е как да ни излезе план сметката? 
Ако помогнете математически да я намалим, ама няма как да стане. Трябва общо да 
мислим как да намалим тежестта за сметосъбирането. Има си европейски изисквания, 
правителството ги изпълнява, натиска ни и общините. Остави ни, ние общините да се 
занимаваме с боклука, а пък ако ние съветниците не се занимаем и не вземем правилното 
решение, незнам какво ще стане. Най – малко това, което го говорите е правилно. Милион 
и двеста на година ще ни отидат за боклука. Няма от къде. Тогава трябва всички ние и 
администрация и Вие съветници да решим да вдигнем такса смет на хората, което 
естествено нито ние искаме от администрацията, нито Вие от Общинския съвет. Пък и аз 
нямам очи и сърце да предложа да вдигаме такса смет. Това е. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Тази тема, която ние тук направихме на обществено обсъждане тогава решихме, че 
трябва да продължим, ето тя в момента стои на дневен ред и наистина трябва да мислим 
по нея, защото няма друго решение според мен, освен да намерим някакво трайно 
оползотворяване, крайно оползотворяване на този отпадък. И може би трябва да 
подготвим по някакъв начин гражданството за тази тема, да мислим, да говорим по тази 
тема и то всички заедно. Така, приемаме ли, че изчистихме този въпрос г-н Димитров? 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Той не е изчистен, той ще тежи и трябва всички да си признаем, че сме виновни в 
тая посока, че не сме били достатъчно далновидни да се случват нещата. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 На този етап? Добре. Продължаваме нататък. 
Давам думата на г-н Петров да развие своето питане, което е внесено в 

деловодството на ОбС. 
Драгомир Петров – общински съветник 
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 Уважаеми господин Кмет, 
 Питането, което отправям към Вас е свързано с Ваши обещания по време на 
предизборната кампания за решаване на проблема с транспорта между населените места в 
общината и града: 

1. Какво се случва с транспорта в Община Попово? 
2. Защо беше спряна обществената поръчка за избор на превозвач – причини? 
3. Как и кога най-после жителите на Община Попово ще имат нормален транспорт 

и връзка с града? 
4. Отново ли ще поискате удължаване на срока от общинския управител до 

справяне с това положение, в което бяха поставени жителите на Община 
Попово още от предния Ви мандат? 

Очаквам задълбочен и конкретен отговор от Вас заради жителите на Община 
Попово. Моля отговора да ми бъде предоставен и в писмен вид. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Не разбрах „общинския управител“? 
Драгомир Петров – общински съветник 

Областния, областния, извинявайте. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Д-р Веселинов, заповядайте. 
д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Във връзка, г-н Петров с извънредното положение влязохме в лабиринт с 
обществените поръчки. Мога да Ви кажа, че тя е прекратена поради несъгласуване, 
въпреки че за мен си бяхме съгласували с областите Разград, Русе и Търговище. От 
Министерството на транспорта ни спряха обществената поръчка или пък препоръчаха да я 
прекратим. Има нова обществена поръчка. Вие съветниците гласувахте схемата, не си 
спомням кога беше, февруари месец. В момента тече на последната обществена поръчка, 
която е прекратена бяха включени Разград и Търговище, сега в новата не са включени, тъй 
като продължаваме със съгласуването. Изпратил съм до колегите кметове и до областите 
управители, ще бъде допълнено с нова обществена поръчка тази транспортна схема с Русе 
и Разград и Търговище. За сега обществената поръчка е само на територията на Община 
Попово. Бяха се явили двама кандидати с всички уговорки, че това което Вие го 
гласувахте на километър допълнително в помощ на превозвача, обаче след финализиране 
и избиране на превозвач ще го получи. За сега общината не плащаме тези допълнителни 
пари, такова беше условието за новата обществена поръчка, избора на новия превозвач. 

 По време на извънредното положение действаше редуцирана схема, както в цялата 
страна, така и при нас. Сега имаме проблеми с ДАИ в момента, по коя схема трябва да се 
движи временно избрания, не избран, а назначен превозвач. Дали по тази, която гласува 
общинския съвет за тази година за новата обществена поръчка или по старата, това са си 
проблеми на администрацията и на превозвача. Единствения проблем за превозвача в 
момента да не изпълнява старата схема е и това, което накара финансово неизгодно 
„Метеор“ да се отдръпне и да не изпълнява старата транспортна схема. Намален е 
пътнико-потока, няма какво да си крием, това го разисквахме и превозвачите не са във 
възможност, въпреки държавната субсидия, която се отпуска да  покрият загубите си. Ще 
изчакаме с финализирането на обществената поръчка тука до месец и половина, два, да 
видим кой ще се яви при новите, променени финансови условия.  

Утежняващо финансово допринесе и превоза на учениците, което беше до някъде 
приемливо и компенсираха превозвачите на децата от селата към училищата, опорните 
училища и в града. След като отпадна и договора за плащане на база транспортиране на 
ученици, а някъде и на деца в предучилищна възраст, сами си обяснявате, че 
допълнително се усложниха финансовите параметри на превозвачите. А там са трима 
превозвачи, които сключиха договор с училищата. Какво да отговоря? Направил съм 
писмо до Областния управител в това, което ме питате дали ще искаме – компетентния 
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орган, в случая Областния управител има право, той една година ни даде тази възможност, 
нормативно е до две години. Ще изчакам неговото решение. Предполагам, че до 
финализиране на обществената поръчка ще ни удължи срока, но това са мои 
предположения. Обществената поръчка началото е от 14.05, това е по първия въпрос. 
Казах ви за мотивите за прекратяване на обществената поръчка, която беше до сега.  

И по третия въпрос - трудностите които създаде извънредното положение, 
намаления пътнико-поток и финансовите затруднения на превозвачите. В момента нямам 
какво друго да ви отговоря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря д-р Веселинов. Г-н Петров. 
Драгомир Петров – общински съветник 

Благодаря. Нека и хората все пак да знаят какво е положението. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви. Г-н Дончев иска думата. Заповядайте. 
Дончо Дончев – общински съветник 

 Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, 
уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости от администрацията, позволете ми 
да Ви запозная с официалното становище на КП КОНПИ изпратено до ОбС Попово във 
връзка с декларациите на общинските съветници за имущество и интереси. Ще Ви чета 
дословно отговора за декларациите. 

Във връзка с постъпващи в КП КОНПИ запитвания от Общински съвети, дали 
общинските съветници избрани на месни избори 2019год. и подали встъпителни 
декларации за имущество и интереси по съответния член, алинея и идентификатор в срок, 
следва да подават и ежегодни декларации за 2019 год. комисията прие следното 
становище: 

Задължението на общинските съветници за подаване за пръв път на встъпителна 
декларация за имущество и интереси възникна на 01.12.2019 год. съгласно разпоредбата, 
за тях срока за подаване на такава встъпителна декларация беше от 01.12.2019 год. до 
02.01.2020 год.. Общинските съветници подали декларация в този срок имаха право да 
направят промяна в нея до 02.02.2020 год.. За общинските съветници, които са изпълнили 
своето законово задължение да подадат пред КП КОНПИ встъпителна декларация за 
имущество и интереси, не възниква задължение за подаване на ежегодна декларация за 
предходната 2019 година. Изключение от това са случаите в които след подаване на 
встъпителна декларация до 31.12.2019 год. те са придобили имущество – недвижим имот, 
моторно превозно средство, дялове в дружества и други, което не е декларирано и в срока 
по чл. 38 ал. 2 по ЗП КОНПИ. В тези случаи общинските съветници следва да подават 
ежегодна декларация за 2019 год., в която да декларират това имущество, придобито след 
подаване на встъпителната декларация от 31.12.2019 год. Моля да запознаете общинските 
съветници с това становище. Използвам случая за да пожелая здраве и сила, подписано от 
председателя на КП КОНПИ Сотир Цацаров. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Колкото и не ясно да беше това, почти съм сигурен, че трудно, аз лично трудно се 
ориентирах, с няколко думи, който не е подал декларация, въпреки че според закона не е 
задължително, подайте си до 14-ти юни е срока за подаване. Направете си една 
декларация, защото едни казват трябва, други казват не е задължително, ама може, така че 
вземете подайте. Ако имате някакви проблеми при попълването нашите юристи ще ви 
помогнат. Подайте си по една декларация, не е нищо сложно. Така или иначе към 
следващата година отново трябва да подадем. Моят съвет е подайте по една декларация за 
имуществено състояние всички, за да няма после различни тълкувания. Витиевато е 
написано, както повечето неща при нас. 
Така, други въпроси има ли? Няма. 
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С това закривам осмото заседание на ОбС Попово! Благодаря Ви. 
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