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ПРОТОКОЛ    № 10 
 

 

 

Днес, 30.07.2020 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 
се проведе ДЕСЕТОТО  заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, добре дошли на юлската сесия. 

Моля за проверка на кворума – 26 общински съветника присъстват на днешното 
заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми да открия десетото 
заседание на ОбС Попово. 

На заседанието присъстват зам. Кмета на Община Попово инж. Милена Божанова, зам. 
Кмет Трифонов, представители на общинска администрация и както виждам има и 
представители на МБАЛ Попово, които ще бъдат активни по първа точка. 

Уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския съветник Сони 
Харизанов, а общинския съветник Румен Кьосев е в болнични двата месеца - юли и август. 
Колеги, в предварително раздадения проект за Дневен ред, който е от 13 точки. Има 
постъпило предложение за промяна в предварително раздадения Ви проект за дневен ред, 
като предложението е следното: точка три „Ново обсъждане на Решение № 84 на 
Общински съвет Попово, прието по Протокол № 9/25.06.2020 г. относно Допълване на 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (земеделска 
земя) и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен търг“,  
да влезе като точка втора, а точка две „Допълване на програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост  /земеделска земя/2020г  и одобряване на 
оценки за продажбата им чрез публичен търг“ да влезе като точка три. 
 Това е направено с цел да се спази поредността и да вземем решение първо за 
промяна на решението, което беше върнато от Областния управител и след това да 
променим самото решение. 
 Подлагам на гласуване това предложение. Моля, който е съгласен да гласува  
 
Гласуваме ЗА: 
 

ЗА                    -     26 
  ПРОТИВ                   -   0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
 
 
Единодушно. И в законоустановения срок постъпи още една докладна записка от Кмета 

на общината Д-р Веселинов относно: 
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 Изменение на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете на територията на Община Попово. Предлагам тя да влезе 
като точка 12 в Дневния ред. 

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува: 
 
Гласуваме : ЗА  
  

ЗА                    -     24 
  ПРОТИВ                   -   0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       1   
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ! 
 
 
Предлагам на Вашето внимание проекта окончателния за Дневен ред на днешното 

заседание: 
1.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на  
“МБАЛ-Попово” ЕООД за 2019 г. 
 
2.Ново обсъждане на Решение № 84 на Общински съвет Попово, прието по 

Протокол № 9/25.06.2020 г. относно Допълване на програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост (земеделска земя) и одобряване на оценки 
за продажбата им чрез публичен търг. 

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

собственост  /земеделска земя/2020г  и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг 

 
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2020г. и одобряване на оценки за продажба на 
недвижими имоти    

 
5.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и 

обявяването и от частна в публична общинска собственост. 
 
6.Даване на съгласие за замяна на концесионера на язовир Паламарца с 

правоприемник. 
 
7.Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Попово за 

2020 г.  
 
8.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  водено от общностите 
местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово” 

 
9.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и  
обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  водено от общностите 
местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово” 
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10.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от община Попово през 2019г. 

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

08.11.2019 – 30.06.2020 година. 
 
12. Изменение на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ 

за новородено или осиновено дете на територията на Община Попово.  
 
13.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 
 
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
 

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

 
Гласуваме ЗА: 
 

ЗА                    -     26 
  ПРОТИВ                   -   0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
Дневния ред се приема.  
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на“МБАЛ-Попово” ЕООД за 
2019 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 
ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 
нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и 
спорта“. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” д-р Румен Русев да изрази становището на комисията, която ръководи. 
Д-р Румен Русев – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми зам. Кметове, уважаеми представители на 
общинска администрация, уважаеми колеги Общински съветници на своето заседание, което 
се проведе вчера, комисията в присъствието на 4 членове взе решение с три гласа ЗА и един 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ да подкрепи предложението за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на Д-р Русев. 
 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 
 Благодаря г-н Георгиев. Уважаеми г-н председател, уважаеми зам. Кметове, 
членове на администрацията на Община Попово, колеги,нашата комисия заседава на 28.07  
в пълен състав. По разглежданата точка, след като ни бяха разяснени всички неща, които 
не ни бяха ясни от представената ни докладна записка от представителите на общинска 
администрация с три гласа ЗА  и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ предлагаме да приемем проекта 
за решение. Благодаря. 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-жо Колева. 
 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 г-н председател, уважаеми зам. Кметове и 
уважаеми представители на общинска администрация и уважаеми колеги общински 
съветници, нашата комисия в непълен състав заседава вчера на 28-ми/вторник/ и с два 
гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула ПРОТИВ подкрепяме проекто решението. 
Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам. Кмет и уважаеми г-н зам. Кмет, 
уважаеми  членове на общинска администрация и уважаеми колежки и колеги общински 
съветници, във вторник нашата комисия в  пълен състав заседава и разгледа всички точки. 
По първа точка предлагаме на Вашето внимание да подкрепите предложението за 
решение с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
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 зам. Кметове, Уважаеми колеги нашата 
комисия в пълен състав с 4 гласа ЗА и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Попвеличков. Уважаеми колеги проекта за решение по тази точка 
има следния вид: 
  

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка  с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, 
ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община 
Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово” 

ЕООД към 31.12.2019 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2. 
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2019 г. за 

покриване на непокрити загуби от минали години. 
 

 
 
 
Колеги, имате думата за въпроси конкретни по отношение на отчета за приходи и 

разходи. Доколкото е възможно, представители на „ МБАЛ – Попово“ Д-р Цонева и 
счетоводителят на болницата ще отговорят, ако има такива. Имаме ли? Не виждам. В 
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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    -   20 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 
 
 Отчета за приходи и разходи на „ МБАЛ – ПОПОВО“  за 2019г. се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 
 

РЕШЕНИЕ №   93   
 
 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка  с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, 

ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община 
Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово” 

ЕООД към 31.12.2019 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2. 
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2019 г. за 

покриване на непокрити загуби от минали години. 
 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Ново обсъждане на Решение № 84 на Общински съвет Попово, прието по Протокол № 
9/25.06.2020 г. относно Допълване на програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост (земеделска земя) и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг. 
Вносител: Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 
Становища: ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“ 
 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово  

Колеги, по втора точка поради обявен от мен на предната сесия евентуален конфликт 
на интереси по тази точка предавам воденето на сесията по тази точка на зам. председателя г-н 
Черкезов. Заповядайте г-н Черкезов. 
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 

По втора точка от Дневния ред  
Ново обсъждане на Решение № 84 на Общински съвет Попово, прието по Протокол 

№ 9/25.06.2020 г. относно Допълване на програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост (земеделска земя) и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг. 
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 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, нашата комисия предлага да подкрепите 
предложението за решение с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение: 
 
 

 Във връзка със Заповед №239 от 09.07.2020 г. на Областния управител 
на Област Търговище и на основание чл. 45, ал.9 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.41, л.2 от ЗОС и 
чл. 51, ал.1 и чл. 37, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
1. Изменя свое Решение №84, прието по Протокол №9/25.06.2020г. като от 

одобрените оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен 
търг с явно наддаване по цени отпада ПАКЕТ I за имоти в землищата на с. 
Светлен, Паламарца и Априлово, общо 515,468дка.  

2. Приема повторно Решение №84, прието по Протокол №9/25.06.2020г. в 
останалата му част.  

 
 
Колеги, имате ли въпроси или становища по докладната? Не виждам. 
Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 
 Който е съгласен с така прочетения проект за решение да стане решение, моля да 
гласува. Гласуването е поименно. 
 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ОТСЪСТВА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
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   ОТСЪСТВА 
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22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 
26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 

 
  Председателя на Общинския съвет Георги Георгиев и общинския съветник Христо 
Дюкенджиев обявиха наличие на конфликт на интереси и не участваха в гласуването. 
 

ЗА         -          21 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       2 
  
Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 94 

 
Във връзка със Заповед №239 от 09.07.2020 г. на Областния управител на 

Област Търговище и на основание чл. 45, ал.9 във вр. с чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.41, л.2 от ЗОС и чл. 
51, ал.1 и чл. 37, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
1. Изменя свое Решение №84, прието по Протокол №9/25.06.2020г. като от 

одобрените оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен 
търг с явно наддаване по цени отпада ПАКЕТ I за имоти в землищата на с. 
Светлен, Паламарца и Априлово, общо 515,468дка.  

2. Приема повторно Решение №84, прието по Протокол №9/25.06.2020г. в 
останалата му част.  

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Черкезов. Така, колеги преминаваме нататък към следващата точка. 
 
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  
3.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/2020г  и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“,ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

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 
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 Благодаря, г-н председател. По тази точка с три гласа ЗА  и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми колеги общински, нашата комисия по 
тази точка с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула ПРОТИВ подкрепяме проекто 
решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 
 Уважаеми съветници нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
предлага на вашето внимание да подкрепите предложението за решение . 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Иванов. Както разбрахте имаме заявление от арендатора, в което 
той казва, че не желае да се възползва от правната възможност по чл. 24д от закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, тъй като при него има определени 
ограничения, които не го устройват, така че предлагам проект за решение. 
 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  и 
заявление от арендатора за закупуване на имотите, чрез публичен търг, 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 

Начална 
тръжна  

цена   
лв/имот 

        Пакет І               

 

Светлен 65557.300.311 300311 0.671 3 Лозе 14056 317 
Светлен 65557.300.315 300315 0.499 3 Лозе 14057 195 
Светлен 65557.300.316 300316 0.292 3 Лозе 14058 114 
Светлен 65557.300.318 300318 0.634 3 Лозе 14059 248 
Светлен 65557.300.325 300325 0.385 3 Лозе 14060 151 
Светлен 65557.300.332 300332 0.685 3 Лозе 14061 268 
Светлен 65557.300.334 300334 0.501 3 Лозе 14062 232 
Светлен 65557.300.337 300337 0.588 3 Лозе 14063 272 
Светлен 65557.300.339 300339 0.659 3 Лозе 14064 305 
Светлен 65557.300.348 300348 0.656 3 Лозе 14065 304 
Светлен 65557.300.349 300349 0.677 3 Лозе 14069 313 
Светлен 65557.300.354 300354 0.623 3 Лозе 14070 244 
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Светлен 65557.300.362 300362 1.008 3 Лозе 14071 477 
Светлен 65557.300.365 300365 0.278 3 Лозе 14072 126 
Светлен 65557.300.366 300366 2.167 3 Лозе 14073 1025 
Светлен 65557.300.367 300367 1.063 3 Лозе 14074 426 
Светлен 65557.300.368 300368 0.585 3 Лозе 14075 274 
Светлен 65557.300.370 300370 1.367 3 Лозе 14076 548 
Светлен 65557.300.376 300376 1.882 3 Лозе 14077 871 
Светлен 65557.300.377 300377 1.665 3 Лозе 14078 771 
Светлен 65557.300.379 300379 0.347 3 Лозе 14079 161 
Светлен 65557.300.380 300380 0.29 3 Лозе 14080 134 
Светлен 65557.300.382 300382 2.955 3 Лозе 14081 1398 
Светлен 65557.300.383 300383 0.213 3 Лозе 14082 99 
Светлен 65557.300.384 300384 0.297 3 Лозе 14083 138 
Светлен 65557.300.385 300385 0.597 3 Лозе 14084 276 
Светлен 65557.300.386 300386 0.216 3 Лозе 14085 100 
Светлен 65557.300.388 300388 0.278 3 Лозе 14086 129 
Светлен 65557.300.390 300390 1.248 3 Лозе 14087 584 
Светлен 65557.300.391 300391 0.601 3 Лозе 14088 278 
Светлен 65557.300.392 300392 0.156 3 Лозе 14089 61 
Светлен 65557.300.393 300393 0.243 3 Лозе 14090 95 
Светлен 65557.300.396 300396 0.346 3 Лозе 14091 164 
Светлен 65557.300.403 300403 0.611 3 Лозе 14092 245 
Светлен 65557.300.404 300404 0.165 3 Лозе 14093 66 
Светлен 65557.300.405 300405 0.446 3 Лозе 14094 179 
Светлен 65557.300.406 300406 0.466 3 Лозе 14095 187 
Светлен 65557.300.407 300407 0.264 3 Лозе 14096 120 
Светлен 65557.300.410 300410 1.531 3 Лозе 14097 724 
Светлен 65557.300.411 300411 2.133 3 Лозе 14098 1009 
Светлен 65557.300.412 300412 1.17 3 Лозе 14099 553 
Светлен 65557.300.418 300418 0.608 3 Лозе 14100 288 
Светлен 65557.300.423 300423 0.354 3 Лозе 14101 167 
Светлен 65557.300.425 300425 1.291 3 Лозе 14102 611 
Светлен 65557.300.432 300432 1.003 3 Лозе 14103 392 
Светлен 65557.300.434 300434 0.487 3 Лозе 14104 190 
Светлен 65557.300.438 300438 0.495 3 Лозе 14105 229 
Светлен 65557.300.439 300439 0.479 3 Лозе 14106 222 
Светлен 65557.300.450 300450 0.512 3 Лозе 14107 200 
Светлен 65557.300.452 300452 0.492 3 Лозе 14108 192 
Светлен 65557.300.453 300453 0.525 3 Лозе 14109 205 
Светлен 65557.300.454 300454 0.502 3 Лозе 14110 196 
Светлен 65557.300.455 300455 0.587 3 Лозе 14111 230 
Светлен 65557.300.457 300457 1.004 3 Лозе 14112 465 
Светлен 65557.300.460 300460 0.936 3 Лозе 14113 433 
Светлен 65557.300.461 300461 0.393 3 Лозе 14114 182 
Светлен 65557.300.462 300462 0.6 3 Лозе 14115 278 
Светлен 65557.300.463 300463 0.421 3 Лозе 14116 195 
Светлен 65557.300.465 300465 0.485 3 Лозе 14117 225 
Светлен 65557.300.466 300466 0.631 3 Лозе 14118 292 
Светлен 65557.300.467 300467 0.378 3 Лозе 14119 175 
Светлен 65557.300.468 300468 0.79 3 Лозе 14120 366 
Светлен 65557.300.469 300469 1.13 3 Лозе 14121 523 
Светлен 65557.300.471 300471 0.184 3 Лозе 14122 73 
Светлен 65557.300.476 300476 1.206 3 Лозе 14123 558 
Светлен 65557.300.477 300477 0.198 3 Лозе 14124 92 
Светлен 65557.300.478 300478 0.405 3 Лозе 14125 188 
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Светлен 65557.300.479 300479 0.127 3 Лозе 14126 50 
Светлен 65557.300.480 300480 0.736 3 Лозе 14127 341 
Светлен 65557.300.481 300481 0.262 3 Лозе 14128 121 
Светлен 65557.300.482 300482 0.261 3 Лозе 14129 121 
Светлен 65557.300.489 300489 0.473 3 Лозе 14130 219 
Светлен 65557.300.490 300490 0.906 3 Лозе 14131 419 
Светлен 65557.300.491 300491 2.894 3 Лозе 14132 1340 
Светлен 65557.300.493 300493 1.999 3 Лозе 14133 926 
Светлен 65557.300.497 300497 1.477 3 Лозе 14134 684 
Светлен 65557.300.498 300498 1.035 3 Лозе 14135 479 
Светлен 65557.300.500 300500 0.778 3 Лозе 14136 360 
Светлен 65557.300.501 300501 0.389 3 Лозе 14137 180 
Светлен 65557.300.502 300502 0.235 3 Лозе 14138 101 
Светлен 65557.300.503 300503 0.214 3 Лозе 14139 92 
Светлен 65557.300.504 300504 0.419 3 Лозе 14140 194 
Светлен 65557.300.505 300505 0.247 3 Лозе 14141 106 
Светлен 65557.300.508 300508 0.529 3 Лозе 14142 245 
Светлен 65557.300.510 300510 0.415 3 Лозе 14143 192 
Светлен 65557.300.511 300511 0.596 3 Лозе 14144 276 
Светлен 65557.300.514 300514 0.491 3 Лозе 14145 227 
Светлен 65557.300.517 300517 0.821 3 Лозе 14146 380 
Светлен 65557.300.518 300518 0.952 3 Лозе 14147 441 
Светлен 65557.300.520 300520 0.36 3 Лозе 14148 163 
Светлен 65557.300.521 300521 0.297 3 Лозе 14149 135 
Светлен 65557.300.522 300522 0.94 3 Лозе 14150 435 
Светлен 65557.300.528 300528 0.266 3 Лозе 14151 121 
Светлен 65557.300.530 300530 0.765 3 Лозе 14152 354 
Светлен 65557.300.531 300531 0.648 3 Лозе 14153 300 
Светлен 65557.300.805 300805 0.507 3 Лозе 14154 198 
Светлен 65557.21.173 173 57.036 3 др.неизп. нива 14155 22586 
Светлен 65557.30.242 242 15.819 0 сметище 14156 6644 

Паламарца 55213.173.2 902 142.223 3;5 нива 14157 33991 
Априлово 00566.38.2 38002 6.716 4 из.нива 14158 1410 
Априлово 00566.37.7 37007 98.889 4 из.нива 14159 18888 
Априлово 00566.32.20 32020 18.044 3 из.нива 14160 3410 
Априлово 00566.32.6 32006 30.525 4 нива 14161 6197 
Априлово 00566.31.11 31011 35.356 3 из.нива 14162 6682 
Априлово 00566.31.10 31010 43.267 3 нива 14163 8783 

 
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба 
на гореописаните имоти.  
 
 Имате ли въпроси. Няма. 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 
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8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
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   ОТСЪСТВА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
25. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 
26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
   ЗА         -          22 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       4 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 95 

 
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  и 
заявление от арендатора за закупуване на имотите, чрез публичен търг, 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 

Начална 
тръжна  

цена   
лв/имот 

        Пакет І               
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Светлен 65557.300.311 300311 0.671 3 Лозе 14056 317 
Светлен 65557.300.315 300315 0.499 3 Лозе 14057 195 
Светлен 65557.300.316 300316 0.292 3 Лозе 14058 114 
Светлен 65557.300.318 300318 0.634 3 Лозе 14059 248 
Светлен 65557.300.325 300325 0.385 3 Лозе 14060 151 
Светлен 65557.300.332 300332 0.685 3 Лозе 14061 268 
Светлен 65557.300.334 300334 0.501 3 Лозе 14062 232 
Светлен 65557.300.337 300337 0.588 3 Лозе 14063 272 
Светлен 65557.300.339 300339 0.659 3 Лозе 14064 305 
Светлен 65557.300.348 300348 0.656 3 Лозе 14065 304 
Светлен 65557.300.349 300349 0.677 3 Лозе 14069 313 
Светлен 65557.300.354 300354 0.623 3 Лозе 14070 244 
Светлен 65557.300.362 300362 1.008 3 Лозе 14071 477 
Светлен 65557.300.365 300365 0.278 3 Лозе 14072 126 
Светлен 65557.300.366 300366 2.167 3 Лозе 14073 1025 
Светлен 65557.300.367 300367 1.063 3 Лозе 14074 426 
Светлен 65557.300.368 300368 0.585 3 Лозе 14075 274 
Светлен 65557.300.370 300370 1.367 3 Лозе 14076 548 
Светлен 65557.300.376 300376 1.882 3 Лозе 14077 871 
Светлен 65557.300.377 300377 1.665 3 Лозе 14078 771 
Светлен 65557.300.379 300379 0.347 3 Лозе 14079 161 
Светлен 65557.300.380 300380 0.29 3 Лозе 14080 134 
Светлен 65557.300.382 300382 2.955 3 Лозе 14081 1398 
Светлен 65557.300.383 300383 0.213 3 Лозе 14082 99 
Светлен 65557.300.384 300384 0.297 3 Лозе 14083 138 
Светлен 65557.300.385 300385 0.597 3 Лозе 14084 276 
Светлен 65557.300.386 300386 0.216 3 Лозе 14085 100 
Светлен 65557.300.388 300388 0.278 3 Лозе 14086 129 
Светлен 65557.300.390 300390 1.248 3 Лозе 14087 584 
Светлен 65557.300.391 300391 0.601 3 Лозе 14088 278 
Светлен 65557.300.392 300392 0.156 3 Лозе 14089 61 
Светлен 65557.300.393 300393 0.243 3 Лозе 14090 95 
Светлен 65557.300.396 300396 0.346 3 Лозе 14091 164 
Светлен 65557.300.403 300403 0.611 3 Лозе 14092 245 
Светлен 65557.300.404 300404 0.165 3 Лозе 14093 66 
Светлен 65557.300.405 300405 0.446 3 Лозе 14094 179 
Светлен 65557.300.406 300406 0.466 3 Лозе 14095 187 
Светлен 65557.300.407 300407 0.264 3 Лозе 14096 120 
Светлен 65557.300.410 300410 1.531 3 Лозе 14097 724 
Светлен 65557.300.411 300411 2.133 3 Лозе 14098 1009 
Светлен 65557.300.412 300412 1.17 3 Лозе 14099 553 
Светлен 65557.300.418 300418 0.608 3 Лозе 14100 288 
Светлен 65557.300.423 300423 0.354 3 Лозе 14101 167 
Светлен 65557.300.425 300425 1.291 3 Лозе 14102 611 
Светлен 65557.300.432 300432 1.003 3 Лозе 14103 392 
Светлен 65557.300.434 300434 0.487 3 Лозе 14104 190 
Светлен 65557.300.438 300438 0.495 3 Лозе 14105 229 
Светлен 65557.300.439 300439 0.479 3 Лозе 14106 222 
Светлен 65557.300.450 300450 0.512 3 Лозе 14107 200 
Светлен 65557.300.452 300452 0.492 3 Лозе 14108 192 
Светлен 65557.300.453 300453 0.525 3 Лозе 14109 205 
Светлен 65557.300.454 300454 0.502 3 Лозе 14110 196 
Светлен 65557.300.455 300455 0.587 3 Лозе 14111 230 
Светлен 65557.300.457 300457 1.004 3 Лозе 14112 465 
Светлен 65557.300.460 300460 0.936 3 Лозе 14113 433 
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Светлен 65557.300.461 300461 0.393 3 Лозе 14114 182 
Светлен 65557.300.462 300462 0.6 3 Лозе 14115 278 
Светлен 65557.300.463 300463 0.421 3 Лозе 14116 195 
Светлен 65557.300.465 300465 0.485 3 Лозе 14117 225 
Светлен 65557.300.466 300466 0.631 3 Лозе 14118 292 
Светлен 65557.300.467 300467 0.378 3 Лозе 14119 175 
Светлен 65557.300.468 300468 0.79 3 Лозе 14120 366 
Светлен 65557.300.469 300469 1.13 3 Лозе 14121 523 
Светлен 65557.300.471 300471 0.184 3 Лозе 14122 73 
Светлен 65557.300.476 300476 1.206 3 Лозе 14123 558 
Светлен 65557.300.477 300477 0.198 3 Лозе 14124 92 
Светлен 65557.300.478 300478 0.405 3 Лозе 14125 188 
Светлен 65557.300.479 300479 0.127 3 Лозе 14126 50 
Светлен 65557.300.480 300480 0.736 3 Лозе 14127 341 
Светлен 65557.300.481 300481 0.262 3 Лозе 14128 121 
Светлен 65557.300.482 300482 0.261 3 Лозе 14129 121 
Светлен 65557.300.489 300489 0.473 3 Лозе 14130 219 
Светлен 65557.300.490 300490 0.906 3 Лозе 14131 419 
Светлен 65557.300.491 300491 2.894 3 Лозе 14132 1340 
Светлен 65557.300.493 300493 1.999 3 Лозе 14133 926 
Светлен 65557.300.497 300497 1.477 3 Лозе 14134 684 
Светлен 65557.300.498 300498 1.035 3 Лозе 14135 479 
Светлен 65557.300.500 300500 0.778 3 Лозе 14136 360 
Светлен 65557.300.501 300501 0.389 3 Лозе 14137 180 
Светлен 65557.300.502 300502 0.235 3 Лозе 14138 101 
Светлен 65557.300.503 300503 0.214 3 Лозе 14139 92 
Светлен 65557.300.504 300504 0.419 3 Лозе 14140 194 
Светлен 65557.300.505 300505 0.247 3 Лозе 14141 106 
Светлен 65557.300.508 300508 0.529 3 Лозе 14142 245 
Светлен 65557.300.510 300510 0.415 3 Лозе 14143 192 
Светлен 65557.300.511 300511 0.596 3 Лозе 14144 276 
Светлен 65557.300.514 300514 0.491 3 Лозе 14145 227 
Светлен 65557.300.517 300517 0.821 3 Лозе 14146 380 
Светлен 65557.300.518 300518 0.952 3 Лозе 14147 441 
Светлен 65557.300.520 300520 0.36 3 Лозе 14148 163 
Светлен 65557.300.521 300521 0.297 3 Лозе 14149 135 
Светлен 65557.300.522 300522 0.94 3 Лозе 14150 435 
Светлен 65557.300.528 300528 0.266 3 Лозе 14151 121 
Светлен 65557.300.530 300530 0.765 3 Лозе 14152 354 
Светлен 65557.300.531 300531 0.648 3 Лозе 14153 300 
Светлен 65557.300.805 300805 0.507 3 Лозе 14154 198 
Светлен 65557.21.173 173 57.036 3 др.неизп. нива 14155 22586 
Светлен 65557.30.242 242 15.819 0 сметище 14156 6644 

Паламарца 55213.173.2 902 142.223 3;5 нива 14157 33991 
Априлово 00566.38.2 38002 6.716 4 из.нива 14158 1410 
Априлово 00566.37.7 37007 98.889 4 из.нива 14159 18888 
Априлово 00566.32.20 32020 18.044 3 из.нива 14160 3410 
Априлово 00566.32.6 32006 30.525 4 нива 14161 6197 
Априлово 00566.31.11 31011 35.356 3 из.нива 14162 6682 
Априлово 00566.31.10 31010 43.267 3 нива 14163 8783 

 
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба 
на гореописаните имоти.  
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Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2020г. и одобряване на оценки за продажба на 
недвижими имоти.    
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“,ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

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 
 Благодаря, г-н Георгиев. 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 „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Уважаеми колеги, нашата комисия по тази точка с два гласа ЗА и един 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и един ПРОТИВ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря.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, Благодаря, предлагам на вашето внимание  с 5 гласа 
ЗА да подкрепите предложението за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Предложението за решение има следния вид: 

  
 На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във 
връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020г.  
   1 Отдаване под наем:  
     - в раздел ІІІ, т.А - имоти в урбанизирана територия на общината : 
      УПИ II от кв.5 по регулационния план на с.Звезда, собственост на Общината по АОС 

1384/17.05.07г. 
       2. Продажби - раздел ІІІ, т.Б - І с:   
           ПИ с ид.57649.503.1905 по КК на гр.Попово; ПИ с кад..№408 от кв.57 по рег.план 
на с. Дриново; УПИ Х от кв.54 по рег.план на с. Посабина; 2 бр.гаражи и дворно място 
под тях в УПИ II, кад.№494 от кв.53 по рег.план на с.Светлен и гараж в ПИ кад.№227 от 
кв.42 по рег.план на с.Горица. 
        3.Одобрява начална продажна цена :  
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           - 4252.50 лева. за ПИ с идентификатор 57649.503.1905 по КК на гр. Попово, 
ул.„Дряновска“ № 111 с площ 189 кв.м., собственост на Общината по АОС 1742/04.07.11г.  
Цената е без ДДС.  
          - 5043.50 лева за ПИ с кад. № 408 от кв. 57 по регулационния план на с. Дриново с 
площ 1592 кв.м., собственост на Общината по АОС 1617/12.10.09г. Цената е без ДДС.  
          - 2780.70 лева  за за УПИ Х от кв.54 по регулационния план на с.Посабина с площ 
908 кв.м., собственост на Общината по АОС 1245/14.12.05г. Цената е без ДДС. 
          - 8960 лева за 2 броя гаражи с площ 80.58 кв.м. и дворно място под тях с площ 80.58 
кв.м. находящи се в УПИ II, кад.№494 от кв.53 по регулационния план на с.Светлен, 
собственост на Общината по АОС 14186/09.07.20г.   
          - 11330 лева за гараж с площ 101 кв.м. находящ се в ПИ  кад. № 227 от кв. 42 по 
регулационния план на с. Горица, собственост на Общината по АОС 14179/21.05.20г.   
          4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
Имате ли въпроси? Невиждам, добре, в такъв случай преминаваме към гласуване. 
Гласуването е ПОИМЕННО. 
 
 Гласуваме ПОИМЕННО: 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
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   ОТСЪСТВА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 
26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
   ЗА         -          25 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       1 
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Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ №  96 

 
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 14, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020г.  
   1 Отдаване под наем:  
     - в раздел ІІІ, т.А - имоти в урбанизирана територия на общината : 
      УПИ II от кв.5 по регулационния план на с.Звезда, собственост на Общината по АОС 

1384/17.05.07г. 
       2. Продажби - раздел ІІІ, т.Б - І с:   
           ПИ с ид.57649.503.1905 по КК на гр.Попово; ПИ с кад..№408 от кв.57 по рег.план 
на с. Дриново; УПИ Х от кв.54 по рег.план на с. Посабина; 2 бр.гаражи и дворно място 
под тях в УПИ II, кад.№494 от кв.53 по рег.план на с.Светлен и гараж в ПИ кад.№227 от 
кв.42 по рег.план на с.Горица. 
        3.Одобрява начална продажна цена :  
           - 4252.50 лева. за ПИ с идентификатор 57649.503.1905 по КК на гр. Попово, 
ул.„Дряновска“ № 111 с площ 189 кв.м., собственост на Общината по АОС 1742/04.07.11г.  
Цената е без ДДС.  
          - 5043.50 лева за ПИ с кад. № 408 от кв. 57 по регулационния план на с. Дриново с 
площ 1592 кв.м., собственост на Общината по АОС 1617/12.10.09г. Цената е без ДДС.  
          - 2780.70 лева  за за УПИ Х от кв.54 по регулационния план на с.Посабина с площ 
908 кв.м., собственост на Общината по АОС 1245/14.12.05г. Цената е без ДДС. 
          - 8960 лева за 2 броя гаражи с площ 80.58 кв.м. и дворно място под тях с площ 80.58 
кв.м. находящи се в УПИ II, кад.№494 от кв.53 по регулационния план на с.Светлен, 
собственост на Общината по АОС 14186/09.07.20г.   
          - 11330 лева за гараж с площ 101 кв.м. находящ се в ПИ  кад. № 227 от кв. 42 по 
регулационния план на с. Горица, собственост на Общината по АОС 14179/21.05.20г.   
          4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването 
и от частна в публична общинска собственост. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 
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Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н Георгиев. 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 „Финанси, бюджет, местни данъци и 
такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Уважаеми колеги, нашата комисия по тази точка с три гласа ЗА и нула 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула ПРОТИВ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател, уважаеми колежки и колеги, предлагам на вашето 
внимание да подкрепите предложението за решение с 5 гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение е следното: 
 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  чл. 6 ал. 

1, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

      Във връзка с допусната грешка при изготвяне на КВС и КККР: 
      1.Обявява за публична общинска собственост, имот находящ се в землището на 
с.Осиково: 
-  ид. 54208.6.101, с НТП по номенклатура - пустееща необработваема земя, с площ от 3,917 
дка , местност „Бидиртарла”  
      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на им с идентификатор 54208.6.101, с НТП- 
пустееща необработваема земя, с площ от 3,917 дка , местност „Бидиртарла”, който 
представлява язовирна стена и съоръжения към язовира,  да бъде променено на територия, 
заета от води и водни обекти,. 

 
Имате ли въпроси? Приемаме, че е ясно. Преминаваме към гласуване. Гласуваме по 

точка 5. Гласуването е ПОИМЕННО. 
 
 Гласуваме ПОИМЕННО: 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  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 
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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   ОТСЪСТВА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 
26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
   ЗА         -          26 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 97 
 

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

 
 

РЕШИ 
 

      Във връзка с допусната грешка при изготвяне на КВС и КККР: 
      1.Обявява за публична общинска собственост, имот находящ се в землището на 
с.Осиково: 
-  ид. 54208.6.101, с НТП по номенклатура - пустееща необработваема земя, с площ от 3,917 
дка , местност „Бидиртарла”  
      2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на им с идентификатор 54208.6.101, с НТП- 
пустееща необработваема земя, с площ от 3,917 дка , местност „Бидиртарла”, който 
представлява язовирна стена и съоръжения към язовира,  да бъде променено на територия, 
заета от води и водни обекти. 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.   
6.Даване на съгласие за замяна на концесионера на язовир Паламарца с 
правоприемник. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“,  ПК „Комисия по Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

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 
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 Благодаря, г-н Георгиев. Уважаеми колеги, по тази точка нашата комисия с  пет 
гласа ЗА предлага да подкрепим 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 5 гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви.  
 Предложението за решение по тази точка е следното: 
 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, §5, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за концесиите и във връзка с чл. 143, ал. 2 във 
вр. с ал.1 от Закона за концесиите, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за замяна на концесионера ЕТ„КЬРДЖИЕВ-В.ДИМИТРОВ-
К.НИКОЛОВ-И.НИКОЛОВА“ с ЕИК 125577110 с управител Иванка Николова и адрес 
на управление: гр. Попово 7800, ж.к. РУСАЛЯ, бл. 12, ет. 6, ап. 33 по договор за 
концесия на язовир Паламарца от 20.04.2001 г. с „РИДЕНА“ЕООД с ЕИК 205779059 с 
управител Румян Йорданов Николов и адрес на управление: гр. Попово, ул.„Лозарска“ 
№11А като универсален правоприемник на основание прехвърляне на предприятието на 
едноличния търговец на основание чл. 15 от Търговския закон. 

2. Упълномощава Кмета на Община Попово да сключи допълнително споразумение 
кьм договор за концесия на язовир „Паламарца“ след влизането в сила на 
преобразуването. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Въпроси? Имате ли въпроси? Едноличният търговец е станал ЕООД по чл. 15 от 
търговския закон. Едно рутинно действие, но тъй като е ново юридическо лице, с 
нов булстат, ние трябва да му прехвърлим концесията. Има ли въпроси? Няма, в 
такъв случай  преминаваме към гласуване, гласуването е отново ПОИМЕННО. 

 
  Гласуваме ПОИМЕННО: 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
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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   ОТСЪСТВА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Сони Миленов Харизанов  ОТСЪСТВА 
26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
   ЗА         -          26 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 
 
Решението се приема ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ №  98  
                              

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, §5, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за концесиите и във връзка с чл. 143, ал. 2 във 
вр. с ал.1 от Закона за концесиите, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за замяна на концесионера ЕТ„КЬРДЖИЕВ-В.ДИМИТРОВ-
К.НИКОЛОВ-И.НИКОЛОВА“ с ЕИК 125577110 с управител Иванка Николова и адрес 
на управление: гр. Попово 7800, ж.к. РУСАЛЯ, бл. 12, ет. 6, ап. 33 по договор за 
концесия на язовир Паламарца от 20.04.2001 г. с „РИДЕНА“ЕООД с ЕИК 205779059 с 
управител Румян Йорданов Николов и адрес на управление: гр. Попово, ул.„Лозарска“ 
№11А като универсален правоприемник на основание прехвърляне на предприятието на 
едноличния търговец на основание чл. 15 от Търговския закон. 

2. Упълномощава Кмета на Община Попово да сключи допълнително споразумение 
кьм договор за концесия на язовир „Паламарца“ след влизането в сила на 
преобразуването. 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Попово за 2020 
г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
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Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“,  ПК „Комисия по Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

 Благодаря, г-н Георгиев. Уважаеми колеги, по тази точка нашата комисия 
предлага с  пет гласа ЗА да подкрепим проекта за решение. 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 

Уважаеми колежки и колеги с 5 гласа ЗА предлагаме да подкрепите предложението 
за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение е има следния вид:  
 
На основание  чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 40 ал. 

1  от Закона за концесиите, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 
 1. Приема план за действие за общинските концесии на Община Попово за 
2020 г., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.  
 
  
           Приложение: 1. План за действие за общинските концесии на Община Попово 
за 2020 г.  
 

Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме 
към гласуване, гласуването по тази точка е ЯВНО. 

 
  

ГЛАСУВАМЕ ЗА 
 

ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 
РЕШЕНИЕ №  99  

 
 На основание  чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, 

чл. 40 ал. 1  от Закона за концесиите, Общинският съвет 
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РЕШИ 
 
 1. Приема план за действие за общинските концесии на Община Попово за 
2020 г., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.  
 
  
           Приложение: 1. План за действие за общинските концесии на Община Попово 
за 2020 г.  
 

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.  
8.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  
водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-
Попово” 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК 
„Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 
нормативна уредба“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

Уважаеми колеги, нашата комисия по тази точка с три гласа ЗА и нула 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  и нула ПРОТИВ подкрепяме проекто решението. Г-н председател с 
ваше съгласие искам да изразя становището на комисията ни и по следващата точка девета 
от дневния ред, тъй като двете точки са идентични и по нея точка с три гласа ЗА, нула 
ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме предложението за решение. Благодаря 
Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Хасан. Чухме становището и по двете точки. Ако желаят и 
следващата комисия на г-н Иванов, може да изрази становището също по двете точки. 
Заповядайте. 
Найден Иванов – общински съветник 

Уважаеми колежки и колеги с 5 гласа ЗА предлагаме да подкрепите точките 
свързани с кандидатстването пред „ Местна инициативна група“. Тук, обаче искам г-н 
председател да кажа нещо. Така или иначе гражданите следят работата на сесията и двете 
точки са от обществен интерес и хубаво да прозвучи съвсем ясно за какво става дума. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Иванов. Естествено ще прочета за какво става дума. Проекта за 
решение по осма точка има следния вид: 

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

10 и чл. 20 от ЗМСМА , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
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селата в селските райони“ от „Стратегията за  водено от общностите местно 
развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на 
проект „Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр. 
Попово”, на обща стойност до 150 000 лева. 
 

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на   
„Общински план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.  
 

 Това е колеги, става дума за улица и паркинг в квартал 115, който желае повече 
подробности може да ги получи предполагам и от г-н Иванов и от общинска 
администрация. Така че имате думата за въпроси, ако има такива. 
 Г-н Димитров, заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Г-н Иванов помоли за повече яснота и това значи общинската администрация да ни 
каже точно, не квартала, защото гражданите не могат да знаят индентификационни 
номера и къде е квартала. Просто да кажат кой в квартал ще е паркирането и по девета 
точка, използвам, че съм взел думата да ми обяснят, защото мина един търг, а сега за 
какво става точно въпрос за стадиона, защото мина един търг мисля за седалките и затова 
сега най – вероятно ще правиме пистата и съблекалните ли? Нестава ясно, пише пак 
сектори, сектори, просто да ни го разяснят това нещо. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Димитров. Аз мисля също, че е необходимо. Кой може да направи 
разяснение по тази точка? Заповядайте. 
Ива Симеонова – общинска администрация  
 Уважаеми общински съветници, по точка осем да разясня малко по точно, паркинга 
се намира около блоково пространство, затова е кръстен кв. 115. Намира се зад ресторант 
„Евита“  блоковете малко по в ляво към светофарите, между двете улици „ Мара Тасева „ 
и „ Михаил Маджаров „. Незнам как да бъда по точна.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не „ Михаил Маджаров „, а „ Генерал Баранов „ би трябвало да е. 
Ива Симеонова – общинска администрация 
 Да, извинявам се, „Генерал Баранов“ е улицата. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  „Генерал Баранов“ е улицата. Това е точно зад „Евита“ след трафопоста. 
Ива Симеонова – общинска администрация 
 Да. Относно точка девет исках да уточня, през 2018г. кандидатствахме вече за 
южната трибуна – сектор Б, който беше одобрен и подписан договор. Това е втори етап от 
техническия проект и от наименованието можете да видите за кои обекти става въпрос. 
Отново е за стадиона в Градската градина, но са два различни подобекта. Техническия 
проект обхваща също и сградата на стадиона, но понеже ресурса не е достатъчен за 
реконструкция и ремонт ще остане за по следващ етап, да се надяваме, че ще има 
финансиране и за нея. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Всъщност не обхваща съблекалните. Няма да обхване съблекалните. 
Ива Симеонова – общинска администрация 
 Не. Входа, оградата, алеите и двете останали трибуни. Има за реконструкция, има и 
за ново изграждане. За съжаление е така, но финансирането, средствата не достигат за 
допълнителен ремонт и на сградата. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Нали идеята беше първоначалната на два етапа, както го правите сега, на единия 
етап да бъде съблекалнята, на другия етап да бъдат трибуните. 
Ива Симеонова – общинска администрация 
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 Значи, избора за реконструкция на подобектите зависи от сумата, която има 
възможност да поискаме за финансиране. И тъй като за реконструкцията на сградата са 
нужни повече средства, за съжаление на този етап нямаме възможност да кандидатстваме 
за тях. Да се надяваме, че през следващия програмен период ще имаме възможност да 
кандидатстваме и за това. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това, обаче би трябвало да означава, че поне външно, защото там доколкото съм 
запознат имаше един сериозен теч отгоре на покрива, който е и едновремено и под на 
седалките. Поне това ще бъде спряно за да може вътре да не продължи да се рушат 
съблекалните и вече когато има средства да се възстановят наново. 
Ива Симеонова – общинска администрация 
 Точно така. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Благодаря. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Това значи, че ние неспазваме нашето решение, което сме взели в предходни 
заседания на Общински съвет. Ние тогава гласувахме „Месна инициативна група“ тия два 
проекта, двата етапа. Тогава нямаше ли кой да го сметне това нещо, че тия 200 хил. евро 
ли колко ли бяха няма да стигнат. Имаме решение, което общината сега няма да го 
изпълни дефакто. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Там дали сме конкретизирали точно? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Да. Сега изведнъж почваме да правим нови трибуни. Всъщност ще имаме един 
обновен стадион, а като дойдат гостите ни? Вие влизали ли сте да видите съблекалните на 
какво приличат? Цирк. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да. Течеше доста сериозно. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Ако ненаправиме това, това, че имаме хубави седалки, незнам, това си е решение 
на общината, но реално ние не спазваме решение, което сме взели. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Но, ако пък няма възможност по добре да използваме това, което имаме г-н 
Димитров, не мислите ли? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Да. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Всеки е ограничен с ресурса с който разполага. 
Ива Симеонова – общинска администрация 
 Да. Това е основният проблем. Средствата не достигат за третия подобект, който е 
сградата. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Други въпроси? Коментари? Имаме ли? В такъв случай преминаваме към 
гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното 
предложение за решение по точка осем от дневния ред, моля да гласува. 
 
 ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

 
ЗА    -   26 

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

 
РЕШЕНИЕ №  100 

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

10 и чл. 20 от ЗМСМА , Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от „Стратегията за  водено от общностите местно 
развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на 
проект „Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр. 
Попово”, на обща стойност до 150 000 лева. 
 

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на   
„Общински план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.  

 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и  обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  
водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-
Попово” 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК 
„Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 
нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта 
и спорта“. 
 Чухме становищата на комисията. Аз ще зачета проекта за решение. 
 

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

 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от „Стратегията за  водено от общностите местно развитие на Сдружение 
„Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на Подобект: „Реконструкция на 
главен вход, ограда, алеи за достъп и лекоатлетическа писта към игрище за спортно-
тренировъчна дейност и изграждане на сектори А3-А8 и сектор за гости Б1-Б3”, от 
проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
В ГР. ПОПОВО”, на обща стойност до 200 000 евро. 
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2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на   „Общински 
план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Коя комисия има по тази точка становище? Да. Заповядайте г-н Попвеличков. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 
 Благодаря г-н председател. Допълвам само становището на нашата комисия, с пет 
гласа ЗА подкрепяме проекта за решение., 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Попвеличков. 

Проекта за решение го прочетох. Имате ли въпроси? Разяснихме за какво става 
дума, някакви други въпроси, коментари? Добре, подлагам на гласуване. Гласуването по 
тази точка е ЯВНО, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 
гласува. Гласуваме ЗА. 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     1  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
   
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ  101  

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

 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от „Стратегията за  водено от общностите местно развитие на Сдружение 
„Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на Подобект: „Реконструкция на 
главен вход, ограда, алеи за достъп и лекоатлетическа писта към игрище за спортно-
тренировъчна дейност и изграждане на сектори А3-А8 и сектор за гости Б1-Б3”, от 
проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
В ГР. ПОПОВО”, на обща стойност до 200 000 евро. 

 
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на   „Общински 

план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, заповядайте г-н Анастасов. Обяснение на отрицателен вот. Да, заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Искам да наблегна на нещо, което за мен е много важно. Значи, искам да кажа, че 
не съм против парите да дойдат и да се подобри базата, само че за мен преоритет са 
наистина съблекалните. Аз не съм убеден, че с двеста хиляди евро нямаше да се направи 
ремонт на съблекалните, просто тая болна част на стадиона. Да, много добре огради, алеи, 
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подстъпи към стадиона и така нататък. Само че тея спортисти, дори и за лекоатлетите, 
които ще ползват пистата им трябват съблекални. Бблагодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Анастасов. Аз искрено се надявам, че общината ще намери средства 
от собствения бюджет или по някакъв друг проект да направим тези съблекални, защото 
наистина сте прав, че трябва да има съблекални, за да може да бъде ползотворно 
използването на стадиона, но аз съм сигурен и най – малкото се надявам силно, че ще 
намерим някакъв начин за кандидатстване или от собствени средства, или от комбинация 
да ги направим тези съблекални. 
 
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.  
10.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от община Попово през 2019г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Д-р Русев, заповядайте. 
Румен Русев – общински съветник 
 По тази точка нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Русев. Колеги, предложението за решение по тази точка има следния вид: 
 

На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда във вр. с  
чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

     Приема отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване 
на околната среда, предприети от община Попово през 2019г.,  съгласно Приложение 1,  в 
изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.  
 

Приложение: 
 
1. Отчет за дейностите, предприети от община Попово през 2019г. по изпълнение 

на общинската програма за опазване на околната среда. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имате думата за въпроси. Да за 2019г. 2018г. ли пише? Да, вярно. Да, колеги тук да 
се чете 2019год., съжалявам аз това дори не съм го видял. Поправете си и във вашите 
решения и аз тук ще го зачета отново, става дума за предприетите от Община Попово през 
2019 год., съгласно приложение 1. 
 Да, долу в отчет за дейностите приложението е 2019год., но горе е останало 
2018год. 
 Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай преминаваме към гласуване, 
гласуването е ЯВНО, който е съгласен, моля да гласува, гласуваме ЗА.  
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   21 
   ПРОТИВ   -     0  
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   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     5 
 
Решението се приема !  
   
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ  102 

 
 

На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда във вр. с  
чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

     Приема отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване 
на околната среда, предприети от община Попово през 2019г.,  съгласно Приложение 1,  в 
изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.  
 

Приложение: 
 
2. Отчет за дейностите, предприети от община Попово през 2019г. по изпълнение 

на общинската програма за опазване на околната среда. 
 
 
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред. 
11.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
08.11.2019 – 30.06.2020 година. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, тук становища би трябвало да няма. Предложението за решение 
има следния вид: 
 
 

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

 
 

РЕШИ 
 

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии за периода 08.11.2019 – 30.06.2020 година. 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 
за периода 08.11.2019 – 30.06.2020 година. 
 
 
 Въпроси? Не виждам. Да, заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз само, в отчета правилно е посочено, че има две действащи комисии, които на са 
си свършили работата. Едната няма как, защото няма кандидати, но да ни кажете какво се 
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случва с комисията, която вече една година близо ще стане, нямаме нов правилник или 
там с редакциите, които се канехме да правиме, на какво ниво са нещата, защото все пак в 
отчета е залегнато, че нали открита дейността, още време ще трябва ли на тая комисия, за 
да изработи правилника или поне да я закрием тази комисия и да си караме по сегашния 
правилник и да не бутаме нищо. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Димитров. Имате основание да питате по тази точка.Комисията 
беше създадена, не вярвам да има една година, защото целия мандат няма още една 
година. Най – вероятно са минали няколко месеца, първоначално направихме едно 
събиране и от там насетне, за да не се събираме, знаете че беше обстановката с Ковид, 
която до някъде в рамките на три, четири месеца спря активната дейност в това 
отношение. Може би в това отношение аз търпя една критика, за която поднасям моите 
извинения, че не бях достатъчно активен, може би в тези месеци, юни, юли, можеше да 
направим едно събиране. Мисля, че действащия правилник в момента не ни спъва за 
провеждането на нормални заседания, със сигурност има какво да се промени в 
правилника, но това към момента не е нещо, което на всяка цена трябва да се направи. Вие 
преценете дали трябва да я закрием и да откриваме наново тази комисия или да изчакаме 
да мине летния сезон на отпуските и в началото на активния сезон, например септември 
месец да продължим по – активно с дейността. Мисля, че второто е по правилно. Но 
приемам критика, че наистина аз не бях достатъчно активен в тези месеци, след като 
малко се поуталожи положението с Ковид кризата, до някъде моя е грешката. В тази 
връзка казвам, моето предложение е да продължи да си действа комисията и примерно от 
сега да насрочим едно събитие в началото на септември, едно събиране на комисията. Там 
бяхме поставили едни задачки, надявам се всеки да си е изпълнил ангажиментите, да 
проверим кое как е в съседните общини и какво можем да взаимстваме от тях и да го 
включим нашия правилник. 
 Други въпроси? Има ли? Ако няма да преминем към гласуване, гласуването е 
ЯВНО, който е съгласен, моля да гласува, гласуваме ЗА. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
ЗА    -   26 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 103 

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

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

 
 

РЕШИ 
 

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии за периода 08.11.2019 – 30.06.2020 година. 
 



 

30 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 
за периода 08.11.2019 – 30.06.2020 година. 
 
 И към извънредната точка, която беше внесена след заседанието на 
Председателския съвет, а имено точка дванадесет. 
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред. 
12.Изменение на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете на територията на Община Попово.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 По тази точка няма становища на постоянните комисии, ще Ви зачета проекта за 
решение. Тук, доколкото съм наясно аз със ситуацията тази точка е продиктувана от 
неясноти по отношение на тълкуването и прилагането на това решение. Има интерес доста 
сериозен към него, но  явно се получават и казуси, които не са достатъчно ясно изразени в 
досега приетия текст, така че предложението за промяна в тази точка е следното: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Изменя се текста на чл. 2, ал. 3 от Правила за реда и условията за отпускане на 
финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община 
Попово, както следва: 
 
(3.) При определяне поредността на детето/децата се вземат предвид само 

родените от майката деца, които са живи в момента на раждането на детето/децата, 

за което/които се иска помощта, с изключение на случаите, в които детето е настанено 

за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. 
 

2. Изменението да бъде сведено до знанието на гражданите и отразена на интернет 
страницата на община Попово 

 
 

Пак казвам, тази промяна е породена от конкретен казус, който в момента тече. Има 
заведено дело срещу общината в един такъв контекст, да не влизаме в подробности. 
Така. Въпроси? Заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, аз незнам защо това нещо не беше внесено и да го 
гледаме и на комисии, защото още като много преди да се приеме, тогава чисто 
политически тръгна някой да прави това нещо. Ние казахме, че по този начин нещата няма 
да бъдат работещи. Това, че има конкретен казус, че някой съди Община Попово и ние 
веднага решаваме да промениме това нещо,  няма да ни спаси, защото ние смятаме, че ще 
има и други казуси, които ще ни накарат да променяме нещата. Значи моя скромен опит, 
когато беше създаден закона за семейни помощи за деца, ние една година го намествахме 
член по член с указания, работи цяла експертна група в Агенцията „Социално 
подпомагане“ и това не е никак лесно, защото всеки един казус си е казус за себе си, а 
това че ние се хвърлихме така и това, което сега ни се предлага по същия начин, значи ние 
ще го подкрепиме, но твърдиме, че казусите ще продължат. Хората ще бъдат недоволни и 
ефекта, който искахме да получиме, да подпомагаме тия лица, ще бъде обратен, ще има 
повече недоволни от това нещо. Да не говориме, че и този дискриминационен лек така, 
който се получи в това, ефект също ще окаже влияние и също ще има заведени дела най –
вероятно, което нас лично ни притеснява. Сега на парче решаваме, защото някой ни съди, 
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ще имаме и други и други, и други, трябваше да го гледаме това нещо на комисии. Ако 
трябва цялата наредба ли, какво приехме ние, правила ли тогава, ние искахме наредба да 
приемем, защото при една наредба нещата стоят по съвсем друг начин, ние приехме 
тогава правила. Вярно, преписахме ги набързо от Габрово, ама без да осъзнаем какво 
правиме. Ние затова тогава бяхме против, независимо с риска, че ни обвиниха, че 
неискаме да помагаме на младите семейства. Ние искаме да помагаме, но на всички, на 
които се полага това нещо, а не да изпадаме постоянно в казуси. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Димитров. Аз съм сигурен, че ще има и други казуси, но както вие 
сам казахте повече от година сте намествали този закон с комисии и с разглеждане на 
конкретни казуси. Аз не съм запознат дали има много повече не доволни, отколкото 
доволни. За мен ефекта по-скоро е обратния, има повече доволни, отколкото не доволни, 
не доволните са единици и то пак е въпрос на тълкуване и ние точно това се опитваме да 
променим тук. И може би форсмажорно точно в тази връзка, защото разглеждането на 
този случай, доколкото знам беше вчера или онзи ден на заседание на съдът и в тази 
връзка се опитваме да наместим нещата да няма други подобни случаи. Може би сте прав, 
че трябваше малко по рано да го внесем, но най вероятно не са успели да го направят 
администрацията, но мисля че това си оказа своето влияние и своя ефект.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 А може ли общината да ни каже колко молби има подадени, виждам че има 52 
отпуснати. Колко като цяло има подадени молби. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, г-жо Исмаилова, заповядайте. 
Адалет Исмаилова – управител Звено „ Заведения за социални услуги“ 
 Да, ще кажа. Подадени заявления до 30.06.2020год. 63, одобрени са 52, като 
отпуснатите средства са 54 хил. лева, защото имахме две двойки близнаци и за 11 от 
заявленията има отказ. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 От тези откази имаме едно, доколкото знам заведено дело, по този казус, по който в 
момента променяме. 
Адалет Исмаилова – управител Звено „ Заведения за социални услуги“ 
 Още когато възникна казуса, всички много съжалявахме, че точно поради не 
доброто тълкувание  на този член и алинея, трябва да откажем отпускане на помощта, 
затова търсихме варианти това да бъде поправено. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Става дума за наистина много такъв казус, живородено сме записали, то е наистина 
живородено детето, но е живяло осем дни и след това е починало. И на тази база, това е 
четвъртото дете на майката и на тази база ние отказваме от тук насетне, наистина е много 
конкретен казус, който няма как да бъде и вие сте наясно, че няма как да бъде всичко на 
сто процента предвидено в един закон, наредба или някакви правила, но за да има 
основание при следващ такъв случай, общинска администрация да не, нали  в момента 
казуса е по скоро морален. Получава се така, че дължим му го, но по закон нямаме право 
да му го дадем и е сложна ситуацията. Така.   
Николай Черкезов – общински съветник 
 С приемане на това решение ще решим ли казуса? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Конкретния? Мисля че, незнам, всъщност ако подадат наново няма ли да може или 
един път отказ направен няма да може повече. 
Христина Георгиева – юрист консулт  
 Понеже е пред съд, чакаме решение в законоустановения срок. Зависи съдът как 
реши. Гледат се правилата, които са действали към момента. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 По скоро да избегнем следващ такъв случай. Следващ такъв казус. Добре колеги, 
други въпроси? Ако няма преминаваме към гласуване, гласуването е ЯВНО, който е 
съгласен с така направеното предложение в правилата моля да гласува, гласуваме ЗА.  
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
    

ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0      
 
Решението се приема !  
   
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ  104 

 
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 
 

1. Изменя се текста на чл. 2, ал. 3 от Правила за реда и условията за отпускане на 
финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община 
Попово, както следва: 
 
(3.) При определяне поредността на детето/децата се вземат предвид само 

родените от майката деца, които са живи в момента на раждането на детето/децата, 

за което/които се иска помощта, с изключение на случаите, в които детето е настанено 

за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. 
 

2. Изменението да бъде сведено до знанието на гражданите и отразена на интернет 
страницата на община Попово 

 
 
 
 
 
 
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред. 
Разглеждане на молби от граждани за отпускане на помощ от Общински съвет Попово. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Д-р Русев заповядайте имате думата. 
Румен Русев – общински съветник 

На вчерашното заседание на комисията сме разгледали следните молби и сме  
отпуснали следните средства: 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1. Николинка Иванова Димитрова   - 200 лева 
2. Иванка Димитрова Колева    - 150 лева 
3. Иван Евгениев Йорданов    - 100 лева 
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4. Иванка Труфчева Христова    - 250 лева 
5. Мустафа Ибрямов Мустафов    -   50 лева 
6. Иван Йорданов Русев     -  60 лева 
7. Драгомир Цонев Рачев     - 100 лева 
8. Нурсян Хюсеин Рамаданова    - 150 лева 
 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 

1. Павлин Димитров Николов  
 
ІІІ. За доуточняване: 

1. Юмгюсюн Шевкетова Арифова  
2. Иванка Манчева Иванова 
3. Ерменка Кръстева Евлогиева 

 
Общо средствата, които са дадени вчера са на стойност 1060 лева, остатъка е 3730 

лева. Благодаря Ви. 
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    -   23 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 105 

 
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. Николинка Иванова Димитрова   - 200 лева 
2. Иванка Димитрова Колева    - 150 лева 
3. Иван Евгениев Йорданов    - 100 лева 
4. Иванка Труфчева Христова    - 250 лева 
5. Мустафа Ибрямов Мустафов    -   50 лева 
6. Иван Йорданов Русев     -  60 лева 
7. Драгомир Цонев Рачев     - 100 лева 
8. Нурсян Хюсеин Рамаданова    - 150 лева 
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ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 

2. Павлин Димитров Николов  
 
ІІІ. За доуточняване: 

4. Юмгюсюн Шевкетова Арифова  
5. Иванка Манчева Иванова 
6. Ерменка Кръстева Евлогиева 

 
 
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.  
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, още малко търпение. По точка четиринадесет няма постъпили изказвания, 
питания, становища. Искам да кажа, че към материалите сме ви приложили доклад за 
осъществените читалищни дейности и на всяко едно читалище отделно го има доклада на 
диск, за извършените към момента дейности за предходната година. 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Аз имам предложение. Става дума за летния театър. Там има две стари дървета, 
които вече надвисват, алеята нагоре. За сега там нещата трябва да се стигне до 
администрацията, да влязат вътре, да разберат, в горната част в дясно, там е дървото. Има 
активни гражданки, които непрекъснато ми говорят, а на всичко отгоре вчера гледах , 
имаше и лятно кино. Не зная кога е започнало, но имаше кино. Това означава, че става 
още по опасно. Така, искам просто да отиде човек, да ги разгледат нещата.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Витанов, има комисия към общината, която я гласувахме доколкото съм наясно 
преди няколко сесии, която се занимава точно с отстраняване на такива опасни и сухи 
дървета. Заповядайте. 
Снежана Радева – общинска администрация 
 Може ли да попитам дали е в самия Летен театър или е отвън? 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Вътрешната част на театъра. Готово е да падне. 
Снежана Радева – общинска администрация 
 Има определен ред по който може да се подаде заявление, всъщност този, който 
стопанисва трябва да го подаде. 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Правя това предложение тук, за да станат нещата по ясни и да започнат някакви 
действия. Това е едното нещо. Другото предложение става дума за площад „ Съгласие“. 
Там лека, полека започва да става паркинг. В тази част, която е направена може би за 
някакво засаждане, облагородяване, но лека полека там се слагат автомобили и трябва да 
се погледне и това нещо. Грозно е, такъв площад „Съгласие“. Това е големия завой, който 
е под „Дряновска“, нагоре който заминава. Там има едно такова голямо което е , да горе 
долу колкото залата и там проста трябва наистина да се направи нещо. Да се сложат 
някакви стълбчета, дали цветя, дали някакви други, но е грозно. Трябва да се вземе 
някакво внимание. Имаме много хубави паркови и градини, да оставим една поляна, която 
наистина и каруци отиват. Това ми е предложението. Администрацията пак да тръгне. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз, доколкото разбрах еколожката пое ангажимент по отношение на дървото, по 
отношение на втория ти сигнал мисля,че има комисия по транспорта или незнам точно коя 
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комисия към общинска администрация се занимава с това нещо. Кого да информираме? Г-
н Трифонов? Стана ли ясно за какво става дума? 
Трифон Трифонов – зам. Кмет на Община Попово 
 Абсолютно ясно е и нещата са добре регламентирани. Нужно е само господинът да 
пусне едно заявление и комисията се събира, взема решение, Кмета издава заповед и в 
едномесечен срок се премахват дърветата. По закон срока е една година, но общината 
действа бързо и излезе ли заповедта на Кмета до една седмица е готово. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 А по отношение на паркинга на този площад „Съгласие“, там как ще се процедира? 
Трифон Трифонов – зам. Кмет на Община Попово 
 Аз за паркинга не мога да ви дам отговор. 
Венета Колева – общински съветник 
 Г-н председател, може ли? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да. Заповядайте, г-жо Колева. 
Венета Колева – общински съветник 
 Искам да кажа, да обърнете внимание на всички присъстващи общински съветници 
в залата и на представители на общинска администрация да се спазва някакъв дрес код, 
когато се излъчват тези форуми, защото по този начин се обезличава и понижава 
дейността на Общински съвет и администрацията. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз не виждам никой с къси панталони.  
Венета Колева – общински съветник 
 Моля, моля. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 А, добре, значи не съм видял наистина. Хубаво е все пак като имаме заседание на 
Общински съвет да бъдем поне, сега няма да сме с фрак и папионка, но все пак е хубаво да 
бъдем прилично облечени. Г-н Анастасов, заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Г-н председател, моето питане е към част от администрацията. Да се надяваме, че г-
н Трифонов ще може нещо да ми отговори. Това е във връзка с проекта, който завърши 
миналата година в кв. „Младост“ и в частност улица „Болнична“. Аз съм засегнат 
донякъде. Едно, че живея там и едно, че преди завършването на проекта и асфалтирането 
на улицата, ние живущите на тази улица направихме една подписка, която внесохме в 
общината и казахме, че водопровода е компрометиран и прави много аварии. И какво се 
получава в последствие? Започна новия асфалт да се копае една, две, три, пет, седем, 
петнадесет, осемнадесет дупки. Нямате си представа, че всеки ден аварии спират водоема 
на хората, да не говорим, че се напълниха мазите на хората с вода. Те са си подали в съдът 
иск, то си е тяхна работа, просто и сега в момента се прави нещо, на определени части ще 
се подменя водопровода, на нова улица която няма година. Просто тези хора искат и може 
би официално ще се подаде питане и трябва да се намери кой е отговорен за тази дейност, 
която се случи, която е отвратително. Да не казвам, че този ремонт, който ще се направи, 
там сега тръгнаха тежкотоварни, големи автомобили, които са по 50 тона и там ще улегне 
улицата, бордюри, ще стане нещо страшно. И не ни обърнаха внимание тогава на 
подписката, само че ето последствията. Трябва да търсим кой е отговорен и със сигурност 
ще подадем официално молба, за да се търси отговорност на тези, които са, защото тя е 
още може би в някакъв, незнам до кога е, защото те тръбите бяха подменени, ама не са 
били качествени. Проекта няма да започне без да е подменена инфраструктурата. Само, че 
ние казахме, че нещо има проблем при тия тръби и трябва да се намери отговорност, 
защото ако продължава така, след толкова години дългоочакван ремонт и толкова хубава 
улица стана и сега. Това ми беше питането. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 Благодаря, г-н Анастасов аз това го приемам по скоро като констатация, защото 
едва ли може някой да отговори. Аз доколкото имам спомен, това нещо бе направено от 
ВиК, подмяната предварително на тази мрежа, довеждащата. Сигурно трябва някой да 
понесе отговорност, въпросът е по какъв ред трябва да стане. Подайте жителите там 
заявление, да се произнесат компетентните органи. Тук при нас единствено можем да го 
чуем като констатация и като съжаление можем да го отнесем, да. Добре, благодаря Ви. Г-
н Димитров? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз вземам повод от думите на г-н Петров. Г-н Трифонов може ли да ни отговори 
тази улица, обаче вече приета ли е или взели ли сме си парите от фонд „Земеделие“? 
Защото аз имам една страшна информация, а пък от вчера ВиК започна да копае, там 
стана строителна площадка, да не говорим, че на горния край вече асфалта излиза от 
големите камиони над бордюрите и са станали едни жестоки дупки и ако това не е прието, 
един милион и сто и колко хиляди, ако не ни бъдат преведени, какво прави общината в 
края на краищата? Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Трифонов? 
Трифон Трифонов – зам. Кмет на Община Попово 
 Уважаеми г-н председател, доста отдавна не съм присъствал на сесия на Общински 
съвет и днес по обясними причини съм тук до края. Дотолкова, доколкото познавам 
вашият правилник, такива питания се задават предварително, за да може питащия да 
получи компетентен отговор. Аз съм изумен от това, че колегите сами нарушават 
правилника си. Аз не мога да ви отговоря, ей така на един крак кое, как и защо. Но мога да 
се ангажирам да се получи компетентен отговор. И такова, как да ви кажа, аз поне трудно 
възприемам нарушението на регламентиращите документи, но обещавам на г-н П етров, 
че лично ще му отговоря по телефона на всичко, което го интересува, само да ми даде 
един час. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Трифонов. И аз мисля, че е така, едва ли можем да кажем кой, какво, 
защо, по отношение на плащането също едва ли имаме дали аз, дали вие информация. Г-н 
Димитров, поставете едно официално питане, ще ви отговорят на следващата сесия. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Да, това ще го направиме, но това наше говорене в момента беше предизвикано от 
това, че ВиК вчера започна, няма как да внесем писмено питане, те вчера започнаха 
масово копане и е затворена улицата и на някакви по десет, петнадесет метра ще сменят 
това. Затова реагираме по този начин, за да може общината, общината не може да не знае, 
защото сутринта вчера и онзи ден общинските работници, подчинени на г-н Трифонов, 
слагаха знаците там. Така че, сега това са неща, които сега г-н Трифонов да говори, че 
нарушаваме правилника и това, което ме изуми пък е, че да казва на общински съветник: 
„елате, подайте заявление“. Сесиите са за това, става г-н Витанов, аз, г-н Дончев или 
който и да е и в присъствието на общинска администрация поставя проблем и общинска 
администрация трябва да се задейства. Какво значи, ама подайте си заявлението? Ама то е 
общински обект и ние затова коментираме на заседание. Нормално е, един път в месеца се 
събираме, всеки от нас се среща с граждани, говори, вижда проблемите и е добре дошло за 
общината да ги поставиме тук. Защо да се сърди г-н Трифонов, че сме нарушавали 
правилници, нарушавали сме. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Димитров. Други въпроси имаме ли? Г-н Хасан? 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Просто искам да знам, г-н Георгиев през август ще имаме ли сесия или не. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 Не. През август по традиция е отпускарски месец, така че през август сесия няма да 
има, следващата сесия ще бъде определена за септември. Може би ще съберем 
председателския съвет в началото на септември, да уточним дали няма да я изтеглим, ако 
има нещо по належащо или ще си бъде, както е нормално в края на месец септември, но 
през август месец по традиция, освен ако няма нещо изключително належащо. Един път 
до сега през тези мандати до сега правихме една августовска сесия, която беше 
предизвикана от колегите от ГЕРБ и беше свързана с ВиК. Така, че по скоро не. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз също благодаря. Ако колеги, нямаме друго позволете ми да закрия десетото 
заседание на ОбС Попово! Благодаря Ви. Пожелавам Ви приятна отпуска и се пазете, че 
Ковида е навсякъде. 
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