
   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПОПОВО 

7800 гр.Попово  
ул. „Ал.Стамболийски“ №1  

тел.: 0608/40032, 40255, 40256 

факс: 0608/40257  

MUNICIPAL COUNCIL 
POPOVO 

7800 Popovo, Bulgaria 
str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 608/40032, 40255, 40256 

fax: +359 60840257 

 e-mail: apio@popovo.bg 

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

 

 

 

 

 

 

                                           

 

ПРОТОКОЛ    № 13 
 

 

 

Днес, 29.10.2020 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 

се проведе ТРИНАДЕСЕТОТО  заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 

2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Моля за проверка на кворума – 28 общински съветника присъстват на днешното 

заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми да открия  

днешното заседание – тринадесето по ред за този мандат. 

На заседанието присъстват Кмета на общината Д-р Веселинов, наш гост сутринта е и   

г-н Яков – директор на „МБАЛ – Попово“ ЕООД, предполагам че ще желае да вземе думата по 

актуални теми, които касаят общината, присъстват също Мариян Маринов – директор 

Дирекция, Гошо Пенчев представител на финансите и други представители на общинска 

администрация.  

 
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 8 точки.  

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред:  

 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2020 год. 
 
2. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/2020г  и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг. 
 
3.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 и сгради като материали. 
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4.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план с цел промяна 
на предназначението на земеделски земи за „Разширение на съществуващ гробищен 
парк” на село Медовина в община Попово, област Търговище. 
 
5.Проект за изменение на ОУПО Попово и ПЗ/План за застрояване/ с цел 
разширение на съществуващ гробищен парк /християнски гробища/ на с. Глогинка, 
общ. Попово и Промяна на предназначение на земеделска земя за  неземеделски 
нужди за ПИ с идентификатор 15103.190.101 по КККР /Кадастрална карта и 
кадастрални регистри - общинска публична собственост/ на землище с. Глогинка, 
общ. Попово. 
 
6.Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – 
парцеларен план за обект „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, 
предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и 
изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, гр. Стражица, 
общ. Стражица, обл. Велико Търново до технологична сграда ТС 608, гр. Попово, 
общ. Попово, обл. Търговище“ с трасе землищата на с. Манастирца, с. Горица, с. 
Славяново, с. Медовина и гр. Попово. 
 
7.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 
 
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
    

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

 

Гласуваме ЗА: 
 

ЗА                    -     29 
  ПРОТИВ                   -   0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
Дневния ред се приема.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Яков, желаете ли да кажете преди да започнем по същество нещата, какво Ви води 

насам и да запознаете общинските съветници със състоянието в момента в болницата. 

Заповядайте. 

Йовчо Яков – управител на „МБАЛ-Попово“ ЕООД 
 Благодаря Ви и се извинявам предварително, ако съм малко емоционален, но в момента 

идвам от среща с Регионалната каса и съм доста така възмутен и ми е много неприятно. Може 

би не много хора от Вас знаят, че в България има лимит на легла в болниците, което за мен е 

грехота, но така или иначе има лимит тоест, имам 9 легла в „Детско“ и ако дойде десето дете, 

не ми го приема системата и аз трябва да го пратя на друго място. Наредил съм на всички 

лекари да не се отказва никакво лечение на хора, защото всички идват по спешност. Но така 

или иначе през годините с тези 65 легла, ние сме може би болницата с най-малко легла в 

България, писал съм 4-5 писма до министерството, срещал съм се с Жени Начева да ни бъдат 

увеличени с по 3-4 легла, леглата, не ни е разрешено до днес. Но виждате каква е ситуацията, 

появи се тази пандемия, септември месец имахме лекари- д-р Денев беше под карантина, 

цялото отделение беше под карантина, през октомври месец се засилиха работите с болните и 

аз написах писмо с молба до РЗИ, до Касата да ни бъдат увеличени с 10 легла, леглата на 

вътрешно отделение. Между другото да Ви кажа, април месец ни бяха накарали да разкрием 
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нови легла  включително и Д-р Веселинов бяха занимавали, ние бившето АГО го оформихме, 

сложихме 15 легла отгоре и ми ги водят 34 легла, като аз си мислех, че тези легла са 

допълнителни. Нищо подобно, оказа се, че Ковид леглата са в рамките на тези 65 легла. До 

септември месец това не се усещаше, защото имаше малко болни и за това октомври месец 

когато се засилиха болните написах тези писма. Събрахме се регионален щаб, областен щаб, 

кризисен, дойде министър Ангелов, казах му каква е ситуацията и той обеща да ми бъдат 

отпуснати десетте легла, което мен това така малко ме успокои. Преди няколко дни РЗИ 

написаха заповед до Касата, с която ми се разрешават в повече десет легла, по време на 

пандемията, като падне пандемията ще ми ги вземат. Снощи ми сервират, ходих между 

другото да уговарям лекари, които да дойдат да работят при нас, връщайки се от Търново ми 

сервираха „не ти разрешават леглата“. Обадих се на Областния управител, който също лежи 

болен в момента в областна болница, той уж е говорил с министъра, след десет минути ми се 

обади и вика „министър Ангелов беше учуден, върви при Емил Стоянов да се разбереш“. 

Отивам тази сутрин при Емил Стоянов – „Какво става г-н Стоянов“ – „Не ти разрешават 

леглата, да си ги преструктурираш“ тоест да взема от едно отделение и да дам на друго. В 

момента имам 16 лежащи болни в хирургия, при 15 легла т.е. 16я човек лежи в ОАРИЛ, иначе 

трябва 2ма да лежат на едно легло. При д-р Колева има 22ма човека в момента, онзи ден бяха 

28 при 19 легла. Долу сме ги сложили в Ковид сектора другите. Получава се така, че идват 7-8 

човека, днес има 3ма чакащи, ние незнаем от какво са болни. Ние ги карантинираме настрани 

от другите, защото ако се окаже, че не от Ковид ги качваме горе във вътрешно отделение, 

иначе остава в Ковид отделението да се лекува. Обясних, тази болница не е моя, тя е наша, 

общинска болница и съм длъжен да докладвам и каквото Вие ме посъветвате, каквото Вие 

вземете като решение, това ще направя. Вчера правих пресконференция, така със задоволство 

казах, че имам 10 легла повече, за съжаление тази сутрин няма десет легла. Имам чувството, 

че се прави нещо срещу общинска болница Попово, не знам на какво основание. От къде на 

къде заместник директор на Национална Здравна Каса – Пенкова, ще казва няма да се дават 

легла. Един вид министерството – ДА, касата –НЕ. Все едно, че ги искаме аз и Колева да 

отидем да почиваме на тези легла. Ние лекуваме хората, за съжаление вече има двама 

починали, Стефан как му беше прякора, тази сутрин почина. Излекувахме го от Ковида, но за 

съжаление като се прибра получил инсулт. Хора които са излекувани, ако с друга болест се 

заразят в рамките на следващите десет дена, ние пак ги вкарваме в Ковид отделението, защото 

все още са под карантина. Изнемогват вече. Вземам сестри от други отделения, само и само да 

се помогне на Колева. Колева в момента е в болнични и е в болницата, д-р Бъчваров е в 

момента болен и е на домашно лечение. Някакъв кошмар е при нас и на всичкото отгоре не ни 

се подава и грам ръчичка, някой да каже – добре, лекувайте си хората. Незнам, много се 

извинявам пак, че съм емоционален, Вие ми кажете какво да правя. Болницата в края на 

краищата е общинска, г-н Веселинов. Аз незнам как да реагирам. Дали Вие директно да се 

обадите на професор Ангелов, дали аз да го търся, незнам. Същевременно съм тръгнал, 

обикалям по градовете да търся лекари, защото няма лекари. Знаете д-р Петров внезапно 

почина, педиатрите са на пенсионна възраст, не ги знам и те до кога ще бъдат и днес, сега като 

ме освободите от тук тръгвам за Горна Оряховица да договарям лекарка, която да дойде при 

нас да работи. Общината подава ръка, всички условия, които желаят лекарите, които ще 

дойдат ще им бъдат предоставени. Но такова отношение да Ви кажа честно аз не съм очаквал 

от страна на Национална здравна каса и на министерството. Благодаря Ви за вниманието. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Яков. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Госпожи и господа общински съветници, г-н Яков и друг път сме го правили, няма да 

се съобразяваме с лимитите, увеличаваме си десет легла, общинските съветници с 

актуализацията ти помагат, днес гласуваме 35 хиляди лева, от тук нататък посрещаш всички 

болни, пък аз лично ще приказвам с министъра. Вчера например при 19 легла във вътрешно, 

колко – 28 човека имаше. Така, за тия 9 човека вчерашните ти нищо неполучаваш, значи ние 
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лекуваме, като че ли не лекуваме хора, които са от нашата община в тази държава, а лекуваме 

някой други. Продължаваш по този начин, увеличаваш, след като имаме подкрепа на 

общинския съвет, остави  това административно ние да се оправяме, разбира се с теб. 

 
Йовчо Яков – управител на „МБАЛ-Попово“ ЕООД 
 Аз така съм им наредил на моите завеждащи отделение – няма да връщаме никакъв 

човек, независимо колко болни имаме в отделението в момента. Денев миналата година 11 

лица им какво да ги правим, ами ще ги лекуваме, какво да ги правим. На Колева същото съм 

казал, лекуваме ги, колкото и да са, до където ни издържат силите. Аз съм сигурен, че Вие 

стоите зад мен, но това е срамота, Държавата  -  поемаш уж ангажимент, а после се отказваш. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Яков, аз мисля, че ние ще обсъдим тази тема и ще изразим подкрепата си. Мисля че 

това е най-малкото, което можем да направим, а Вие продължавайте да лекувате хората. 

Всичко добро. 

 Колеги, виждате какво е актуалното състояние в момента, мисля че най-малкото, което 

трябва да направим е да изразим подкрепата си, нашата от името на всички граждани на 

общината спрямо действията на директора на  нашата болница и да уверим всички, че няма да 

върнем никого, защото ако тук в момента гражданите не почувстват подкрепата на държавата 

или на общината, кога тогава друг път ще се наложи и кога тогава друг път биха почувствали 

тази подкрепа. За това, аз от мое име си позволявам да кажа, че ние подкрепяме и заставаме 

изцяло зад действията, аз лично заставам зад действията на г-н Яков. Има ли някой желание да 

изкаже становище по тази тема? Може би дори трябва да помислим за някаква декларация, 

която да излезе от името на общинския съвет, от името на групите съветници, която да 

отправим на ниво министър, на ниво здравна каса, както бяхме го направили това преди 

известно време, когато говорихме за легла и организация в Общинска болница Попово. Някой 

има ли желание да каже нещо по тази тема или да преминем към общия дневен ред? Не 

виждам. Добре, преминаваме нататък в такъв случай, дневния ред е приет и преминаваме към 

работа по първа точка. 

 

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2020 
год. 
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. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа общински 

съветници, на своето заседание комисията с пет гласа ЗА подкрепя предложението за 

решение. Благодаря. 

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 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Веселинов, уважаеми колеги, членове и 

служители на общинската администрация, нашата комисия заседава на 26.10 /понеделник/ 
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в пълен състав и разгледахме точката,  която трябваше да разгледаме и с пет гласа ЗА 

подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря Ви г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, 

уважаеми служители на общинска администрация и уважаеми колеги общински 

съветници, нашата комисия заседава вчера –  от 15.30 часа в пълен състав. По тази първа 

точка с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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, уважаеми членове на общинската администрация, 

уважаеми колежки и колеги общински съветници, на 27ми в пълен  състав нашата 

комисия разгледа отправените докладни адресирани до нашата комисия. Конкретно  по 

първа точка с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепите предложението за решение. 

Благодаря. 

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

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

Стоян Попвеличков – общински съветник 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, нашата комисия 

в пълен състав с  5 гласа ЗА одобрява проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Попвеличков. Уважаеми колеги ще прочета проекта за решение по 

тази точка, тъй като е важно 

  

На основание  21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
 1. Изменя се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09 

“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие” - обект „ПУП-ПЗ и Изменение на ОУП на община Попово за гробищни 

паркове: за гр. Попово – ПЗ, с. Ломци – ПЗ, с. Априлово – ПЗ и с. Глогинка – 

Изменение на ОУП и ПЗ“ и става обект „ПУП-ПЗ и Изменение на ОУП на община 

Попово за гробищни паркове: за гр. Попово – ПЗ, с. Медовина – ПЗ и с. Глогинка – 

Изменение на ОУП и ПЗ“ 

 2. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за 

дейност 739 „Музеи, худож. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси 

с национален и регионален х-р” – обект „Доставка на климатик за галерия „Кирил 
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Майски“ към Исторически музей Попово“ със сумата 1 150 лв. /източник: 

собствени бюджетни средства/; 

3. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-04 “Придобиване на транспортни средства”, за дейност 739 

„Музеи, худож. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с 

национален и регионален х-р” – обект „Лек автомобил за Исторически музей 

Попово“ със сумата 7 700 лв. /източник: собствени бюджетни средства/; 

 4. Намаляват се средствата за дейност 739 „Музеи, худож. галерии, 

паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален х-р”, §02-

02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 

правоотношения“, в частта за делегирани от държавата дейности с 8 850 лв. 

5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §55-01 

“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за 

„МБАЛ Попово“ ЕООД“ – със сумата 35 000 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2020 г./; 

6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 

„Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие” – обект „Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 

жилищни сгради в гр. Попово"“ със сумата 35 000 лв.; 

 7. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии”, §01-01 „Заплати и възнаграждения на персонал зает по 

трудови правоотношения“ с 3 581 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности с местни приходи за ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци; 

 8. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи в частта за местните дейности с 3 581 лв. 

 9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 

параграфи бюджета на общината за 2020 година. 
 

Колеги, имате думата за въпроси и коментари на направеното предложение за 

актуализация на бюджета? Имаме ли някакви предложения? Не виждам. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно. Който е съгласен 

предложението по тази точка да бъде прието като решение, моля да гласува.  

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
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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   НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 
26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
  

ЗА         -          28 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
  

Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ №  115 

 

На основание  21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 1. Изменя се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09 

“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие” - обект „ПУП-ПЗ и Изменение на ОУП на община Попово за гробищни 

паркове: за гр. Попово – ПЗ, с. Ломци – ПЗ, с. Априлово – ПЗ и с. Глогинка – 

Изменение на ОУП и ПЗ“ и става обект „ПУП-ПЗ и Изменение на ОУП на община 

Попово за гробищни паркове: за гр. Попово – ПЗ, с. Медовина – ПЗ и с. Глогинка – 

Изменение на ОУП и ПЗ“ 

 2. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за 

дейност 739 „Музеи, худож. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси 

с национален и регионален х-р” – обект „Доставка на климатик за галерия „Кирил 
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Майски“ към Исторически музей Попово“ със сумата 1 150 лв. /източник: 

собствени бюджетни средства/; 

3. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-04 “Придобиване на транспортни средства”, за дейност 739 

„Музеи, худож. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с 

национален и регионален х-р” – обект „Лек автомобил за Исторически музей 

Попово“ със сумата 7 700 лв. /източник: собствени бюджетни средства/; 

 4. Намаляват се средствата за дейност 739 „Музеи, худож. галерии, 

паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален х-р”, §02-

02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови 

правоотношения“, в частта за делегирани от държавата дейности с 8 850 лв. 

5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §55-01 

“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за 

„МБАЛ Попово“ ЕООД“ – със сумата 35 000 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2020 г./; 

6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 

„Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие” – обект „Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 

жилищни сгради в гр. Попово"“ със сумата 35 000 лв.; 

 7. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии”, §01-01 „Заплати и възнаграждения на персонал зает по 

трудови правоотношения“ с 3 581 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от 

държавата дейности с местни приходи за ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци; 

 8. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи в частта за местните дейности с 3 581 лв. 

 9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 

параграфи бюджета на общината за 2020 година. 
 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2. 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“ 

 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 председател, нашата комисия след като разгледахме точката, която 

ни беше предложена, с участието на разяснението на служителите на общинска 

администрация с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
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 Благодаря Ви г-н председател. Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 

 

 Проекта за решение по тази точка е по скоро в табличен вид, не смятам, че има 

нужда да го чете. Всички го имате раздадено, няма промяна по него.  

 

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

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 

община Попово през 2020 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

  2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с 

явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ       Имот № 

  Площ 

    дка Кат              НТП   АОС 

Начална тръжна  

цена   лв 

Пакет І общо: 105.785    20448 

Посабина 57875.30.169 2.744 3 нива 14201 636 

Посабина 57875.30.170 2.014 3 нива 14202 439 

Посабина 57875.30.176 1.784 3 нива 14203 498 

Посабина 57875.30.195 2.511 3 нива 14204 526 

Посабина 57875.30.196 0.930 3 нива 14205 191 

Посабина 57875.30.200 1.260 3 нива 14206 304 

Посабина 57875.30.201 1.732 3 нива 14207 358 

Посабина 57875.30.202 1.046 3 нива 14208 216 

Посабина 57875.30.203 1.375 3 нива 14209 265 

Посабина 57875.30.204 3.719 3 нива 14210 673 

Посабина 57875.30.205 3.085 3 нива 14211 575 

Посабина 57875.30.206 3.642 3 нива 14212 769 

Посабина 57875.30.207 2.223 3 нива 14213 411 

Посабина 57875.30.208 4.013 3 нива 14214 742 

Посабина 57875.30.209 4.170 3 нива 14215 746 

Посабина 57875.30.210 2.860 3 нива 14216 529 

Посабина 57875.30.211 2.849 3 нива 14217 527 

Посабина 57875.30.212 2.230 3 нива 14218 441 

Посабина 57875.30.213 1.167 3 нива 14219 232 

Посабина 57875.30.214 1.322 3 нива 14220 248 

Посабина 57875.30.216 2.375 3 нива 14222 484 

Посабина 57875.30.217 3.135 3 нива 14223 656 

Посабина 57875.30.218 1.797 3 нива 14224 343 

Посабина 57875.30.219 1.898 3 нива 14225 344 
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Посабина 57875.30.220 7.057 3 нива 14226 1291 

Посабина 57875.30.221 0.855 3 нива 14227 155 

Посабина 57875.30.222 4.323 3 нива 14228 791 

Посабина 57875.30.223 8.892 3 нива 14229 1627 

Посабина 57875.30.224 3.855 3 нива 14230 705 

Посабина 57875.30.225 3.236 3 нива 14231 592 

Посабина 57875.30.226 4.081 3 нива 14232 747 

Посабина 57875.30.227 2.839 3 нива 14233 520 

Посабина 57875.30.229 1.092 3 нива 14234 198 

Посабина 57875.30.231 1.723 3 нива 14236 344 

Посабина 57875.30.232 3.105 3 нива 14237 588 

Посабина 57875.30.237 1.464 3 нива 14238 285 

Посабина 57875.30.238 0.903 3 нива 14239 189 

Посабина 57875.30.239 2.373 3 нива 14240 425 

Посабина 57875.30.245 2.117 3 нива 14241 429 

Посабина 57875.30.215 1.989 3 нива 14221 407 

  

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

на гореописаните имоти.  

 

 

Така, имате думата за въпроси. Имате ли въпроси по тази точка? Става дума за 

земеделска земя в землището на с. Посабина. Имаме ли въпроси? Не виждам, преминаваме 

към гласуване: 
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
17. Найден Иванов Иванов   ЗА 
18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
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24. Севда Лазарова Ерменкова  ОТСЪСТВА 
25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 
26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
 

 
ЗА    -   28 

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

 
РЕШЕНИЕ № 116 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка                                                                                                        

с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от НРПУРОИ, 
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост в община Попово през 2020 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

  2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с 

явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ       Имот № 

  Площ 

    дка Кат              НТП   АОС 

Начална тръжна  

цена   лв 

Пакет І общо: 105.785    20448 

Посабина 57875.30.169 2.744 3 нива 14201 636 

Посабина 57875.30.170 2.014 3 нива 14202 439 

Посабина 57875.30.176 1.784 3 нива 14203 498 

Посабина 57875.30.195 2.511 3 нива 14204 526 

Посабина 57875.30.196 0.930 3 нива 14205 191 

Посабина 57875.30.200 1.260 3 нива 14206 304 

Посабина 57875.30.201 1.732 3 нива 14207 358 

Посабина 57875.30.202 1.046 3 нива 14208 216 

Посабина 57875.30.203 1.375 3 нива 14209 265 

Посабина 57875.30.204 3.719 3 нива 14210 673 

Посабина 57875.30.205 3.085 3 нива 14211 575 

Посабина 57875.30.206 3.642 3 нива 14212 769 

Посабина 57875.30.207 2.223 3 нива 14213 411 

Посабина 57875.30.208 4.013 3 нива 14214 742 

Посабина 57875.30.209 4.170 3 нива 14215 746 

Посабина 57875.30.210 2.860 3 нива 14216 529 

Посабина 57875.30.211 2.849 3 нива 14217 527 
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Посабина 57875.30.212 2.230 3 нива 14218 441 

Посабина 57875.30.213 1.167 3 нива 14219 232 

Посабина 57875.30.214 1.322 3 нива 14220 248 

Посабина 57875.30.216 2.375 3 нива 14222 484 

Посабина 57875.30.217 3.135 3 нива 14223 656 

Посабина 57875.30.218 1.797 3 нива 14224 343 

Посабина 57875.30.219 1.898 3 нива 14225 344 

Посабина 57875.30.220 7.057 3 нива 14226 1291 

Посабина 57875.30.221 0.855 3 нива 14227 155 

Посабина 57875.30.222 4.323 3 нива 14228 791 

Посабина 57875.30.223 8.892 3 нива 14229 1627 

Посабина 57875.30.224 3.855 3 нива 14230 705 

Посабина 57875.30.225 3.236 3 нива 14231 592 

Посабина 57875.30.226 4.081 3 нива 14232 747 

Посабина 57875.30.227 2.839 3 нива 14233 520 

Посабина 57875.30.229 1.092 3 нива 14234 198 

Посабина 57875.30.231 1.723 3 нива 14236 344 

Посабина 57875.30.232 3.105 3 нива 14237 588 

Посабина 57875.30.237 1.464 3 нива 14238 285 

Посабина 57875.30.238 0.903 3 нива 14239 189 

Посабина 57875.30.239 2.373 3 нива 14240 425 

Посабина 57875.30.245 2.117 3 нива 14241 429 

Посабина 57875.30.215 1.989 3 нива 14221 407 

  

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

на гореописаните имоти.  

 
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  
3.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 и сгради като материали. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

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

местни данъци и такси“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. По тази точка също с пет гласа ЗА подкрепяме проекта 

за решение. Благодаря. 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, по тази точка с три гласа ЗА и два 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка също е доста обширен и има доста цифри в него, 

ако ми позволите да не го чета. Имате ли нещо против? Добре, нямаме промяна по 

направеното предложение, което ви е раздадено в писмен вид.  

 

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, 
чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, 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 

    

  1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Попово през 2020год., раздел ІІІ, т.Б - І с:   

            

           ПИ с ид. 57649.503.169 по кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ с ид. 

57649.503.170 по кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост“; УПИ ХIІ от кв.46 по 

регулационния план на с.Медовина; УПИ ІV - 418 от кв.58 по регулационния план на 

с.Дриново; сгради като материали находящи се в имоти с ид. 57875.30.169; 57875.30.170; 

57875.30.213 и 57875.30.214 по кадастрална карта на землище с.Посабина 

        2.Одобрява начална продажна цена :  

           - 10 953.70 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.169 по кадастрална карта на 

гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 547 кв.м., собственост на Общината по АОС 

14170/13.05.20г. Цената е без ДДС. 

           - 11 234 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.170 по кадастрална карта на 

гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 561 кв.м., собственост на Общината по АОС 

14171/13.05.20г. Цената е без ДДС. 

            - 5 720 лева за УПИ ХII от кв.46 по регулационния план на с.Медовина с площ 880 

кв.м. собственост на Общината по АОС 1153/12.01.05г. Цената е без ДДС.  

         - 3981,10 лева за УПИ ІV - 418 от кв.58 по регулационния план на с.Дриново с площ 

1300 кв.м., собственост на Общината по АОС 1264/19.04.06г. Цената е без ДДС. 

         - 690 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор 

57875.30.169 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС. 

         - 1 230 лева за сгради като материали находящи се в имот с идентификатор 

57875.30.170 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС. 

         - 520 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор 

57875.30.213 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС. 

         - 541 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор 

57875.30.214 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС.  

          3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 

Имате думата за въпроси. Имаме ли някакви неясноти? Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Кмет, аз 

имам един въпрос по първите два парцела, които се продават в „Младост“, въпроса ми е 

към Общината и към г-н Кмета – тези парцели явно интереса е огромен, защото вече 

четири се изкупиха, сега още два, а има и частници, какви са намеренията на Общината 

тези парцели да станат вече урбанизирана територия, защото там нито има ток, нито има 

вода, нито има мръсен канал, нито газ, нито нищо. Просто има ли намерение Общината, 

след като има такъв огромен интерес към тези парцели, в най-кратко време да започне 

някакви процедури по урбанизиране на тази територия? Благодаря. 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Димитров. Кой може да отговори на въпроса? 

Добрин Добрев – директор ТСУ 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, знаете за кв. „Младост“ 

има изготвен подробен устройствен план, там се предвижда изграждане на улична 

инфраструктура, изграждане на ВиК и т.н. В следващата инвестиционна програма за 

2021год. ще ви бъде предложено да разработим проект за самия квартал по подобекти. 

Така че това ще бъде вкарано при вас за разглеждане и решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Значи има такава идея да влезе в урбанизирана територия това нещо. 

Добрин Добрев – директор ТСУ 
 Да, да точно така. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря. Г-н Димитров? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Значи да разбираме, че в новия бюджет за 2021год. ще бъдат заложени средства и 

това нещо ще се случи през 2021год. Ще бъде разработен проект, което значи че може и 

22ра и 23та да се случи. Просто след като продаваме и там интереса, аз познавам още 

трима, четирима човека, които проявяват интерес и фактически ще станат около 10 – 12 

парцела там, което е сериозно и смятам, че и трябва да ви кажа, че там вода няма. 

Отдалечеността е огромна, газта също е отдалечена, мръсен канал изобщо няма, а тези 

цени според мен са доста високи. Вие няма как да ги промените нали, но след като не сме 

в урбанизирана територия, а продаваме на цени за такава, просто смятам, че Общината 

трябва в спешен порядък да ги реши тея неща. Защото това е хубаво развитие на града, в 

края на краищата след като хората имат интерес и купуват. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре г-н Димитров. Д-р Веселинов, желаете ли да отговорите? 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 В капиталовата програма догодина живот и здраве вкарваме финансиране на 

проект, който проект трябва да се изработи догодина. А реализацията на този проект ще 

бъде предмет на финансиране 2020год., просто няма как да стане по-рано.   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря. Явно се работи по тази тема. Имаме ли други въпроси свързани с 

точката? Не виждам. 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  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 

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

 
   ЗА         -          27 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 117 

 
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, 

чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, 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 
 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Попово през 2020год., раздел ІІІ, т.Б - І с:   

            

           ПИ с ид. 57649.503.169 по кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ с ид. 

57649.503.170 по кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост“; УПИ ХIІ от кв.46 по 

регулационния план на с.Медовина; УПИ ІV - 418 от кв.58 по регулационния план на 

с.Дриново; сгради като материали находящи се в имоти с ид. 57875.30.169; 57875.30.170; 

57875.30.213 и 57875.30.214 по кадастрална карта на землище с.Посабина 

        2.Одобрява начална продажна цена :  

           - 10 953.70 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.169 по кадастрална карта на 

гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 547 кв.м., собственост на Общината по АОС 

14170/13.05.20г. Цената е без ДДС. 

           - 11 234 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.170 по кадастрална карта на 

гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 561 кв.м., собственост на Общината по АОС 

14171/13.05.20г. Цената е без ДДС. 

            - 5 720 лева за УПИ ХII от кв.46 по регулационния план на с.Медовина с площ 880 

кв.м. собственост на Общината по АОС 1153/12.01.05г. Цената е без ДДС.  

         - 3981,10 лева за УПИ ІV - 418 от кв.58 по регулационния план на с.Дриново с площ 

1300 кв.м., собственост на Общината по АОС 1264/19.04.06г. Цената е без ДДС. 
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         - 690 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор 

57875.30.169 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС. 

         - 1 230 лева за сгради като материали находящи се в имот с идентификатор 

57875.30.170 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС. 

         - 520 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор 

57875.30.213 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС. 

         - 541 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор 

57875.30.214 на землище с.Посабина.Цената е без ДДС.  

          3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 
4. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план с цел промяна 
на предназначението на земеделски земи за „Разширение на съществуващ гробищен 
парк” на село Медовина в община Попово, област Търговище. 
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 
 Благодаря, г-н Георгиев. Уважаеми колеги, ако приемете моето предложение, 

понеже и следващата точка пет е идентична, да докладвам едновременно по двете 

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

и по следващата точка пет, също с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 

Благодаря. 

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 да 

изрази становището по двете точки едновременно. 

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря, 4та точка с пет гласа ЗА предлагаме на Вашето внимание да подкрепите 

предложението за решение. По 5та точка с пет гласа ЗА също предлагаме да подкрепите 

предложението за решение. Благодаря. 

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

  

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т.  5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 124 а, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от 
ЗУТ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
      

  1.Общински съвет гр. Попово допуска процедура за промяна на предназначението 

на земеделски земи в землището на с. Медовина за 3 128 кв. м. от поземлени имоти с № 

47 634.76.393, 47 634.76.394, 47 634.76.395, 47 634.76.396, 47 634.76.397 и  поземлен имот 

№ 47 634.76.402 от 1669 кв. м с начин на трайно ползване /НТП/ - ниви за „Разширение на 

съществуващ гробищен парк”. 
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     2.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на земеделски земи /поземлени имоти № ПИ 47 634.76.393, 

47 634.76.394, 47 634.76.395, 47 634.76.396, 47 634.76.397 и 47 634.76.402/ в землището на 

с. Медовина, с  НТП – ниви – общинска частна собственост за срок от 3 години. 

   

     3.Общински съвет гр. Попово разрешава изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделски земи 

за поземлени имоти с № ПИ 47 634.393, 47 634.76.394, 47 634.76.395, 47 634.76.396, 

47 634.76.397 и 47.634.76.402 в землището на с. Медовина, с НТП - ниви за разширение на 

съществуващ гробищен парк. 

     

   4. Общински  съвет гр. Попово одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на 

ПУП  - ПЗ за поземлени имоти с № ПИ 47 634.76.393, 47 634.76.394, 47 634.76.395, 

47 634.76.396, 47 634.76.397 и 47 634.76.402 по АГКК /Агенция по Геодезия, Картография 

и Кадастър/ на с. Медовина. 

        На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 

 

Има пак отново много цифри, които представляват номера на имоти, раздадени са 

ви предварително, имате скици, имате актове за собственост на всички имоти. По принцип 

става въпрос за имоти, които са общинска собственост преминават от начин на трайно 

ползване земеделска земя в начин на трайно ползване Гробищен парк. Това е същността 

на решението.Колеги, въпроси имаме ли?  Неясноти, преди да подложа на гласуване? 

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

 
   ЗА         -          28 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 118 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т.  5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 124 а, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от 
ЗУТ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 

        1.Общински съвет гр. Попово допуска процедура за промяна на предназначението на 

земеделски земи в землището на с. Медовина за 3 128 кв. м. от поземлени имоти с № 

47 634.76.393, 47 634.76.394, 47 634.76.395, 47 634.76.396, 47 634.76.397 и  поземлен имот 

№ 47 634.76.402 от 1669 кв. м с начин на трайно ползване /НТП/ - ниви за „Разширение на 

съществуващ гробищен парк”. 

    

     2.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на земеделски земи /поземлени имоти № ПИ 47 634.76.393, 

47 634.76.394, 47 634.76.395, 47 634.76.396, 47 634.76.397 и 47 634.76.402/ в землището на 

с. Медовина, с  НТП – ниви – общинска частна собственост за срок от 3 години. 

   

     3.Общински съвет гр. Попово разрешава изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване за промяна предназначението на земеделски земи 

за поземлени имоти с № ПИ 47 634.393, 47 634.76.394, 47 634.76.395, 47 634.76.396, 

47 634.76.397 и 47.634.76.402 в землището на с. Медовина, с НТП - ниви за разширение на 

съществуващ гробищен парк. 

     

   4. Общински  съвет гр. Попово одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на 

ПУП  - ПЗ за поземлени имоти с № ПИ 47 634.76.393, 47 634.76.394, 47 634.76.395, 

47 634.76.396, 47 634.76.397 и 47 634.76.402 по АГКК /Агенция по Геодезия, Картография 

и Кадастър/ на с. Медовина. 

        На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
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Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5. Проект за изменение на ОУПО Попово и ПЗ/План за застрояване/ с цел 
разширение на съществуващ гробищен парк /християнски гробища/ на с. Глогинка, 
общ. Попово и Промяна на предназначение на земеделска земя за  неземеделски 
нужди за ПИ с идентификатор 15103.190.101 по КККР /Кадастрална карта и 
кадастрални регистри - общинска публична собственост/ на землище с. Глогинка, 
общ. Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“,ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

  Така, тук чухме становищата на комисиите. Има ли нужда да чета решението? 

Решението Ви е раздадено предварително. Давам думата за въпроси уточняващи някакви 

или предложения. Нямаме. В такъв случай подлагам на гласуване решението по точка 5, 

относно изменение на общ устройствен план за село Глогинка. 

 
Предложението за решение е следното: 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 
124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 25, ал. 1, ал. 3, 
т. 5 и ал. 5 от Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи и чл. 6, ал. 1 и 
ал. 3 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
   1. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на 

община Попово/ОУПО/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15103.190.101 

по КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово за който се предвиди  устройствена 

зона “Тгп-о” – терени за гробищни паркове. 

          

   2. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 

15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ.Попово да се изработи 

Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението 

на земеделска земя за неземеделски нужди - за „ разширение на гробищен парк“. 

          

    3. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на на проект за изменение на 

ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 15103.190.101 по КККР 

на дземлище с. Глогинка, общ. Попово. 

         

     4. Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на ПИ с идентификатор 15103.190.101, целия с площ от 2350кв.м с 

НТП: пасище – публична общинска собственост, находящ се в землището на 

с.Глогинка, общ. Попово за „разширение на съществуващ гробищен парк“, частна 

общинска собственост. Предварителното съгласие се дава за срок от 3 години.  

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване 

 

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

 
   ЗА         -          28 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 119 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 
124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 25, ал. 1, ал. 3, 
т. 5 и ал. 5 от Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи и чл. 6, ал. 1 и 
ал. 3 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

   1. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на 

община Попово/ОУПО/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15103.190.101 

по КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово за който се предвиди  устройствена 

зона “Тгп-о” – терени за гробищни паркове. 
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   2. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 

15103.190.101 по КККР на землище с. Глогинка, общ.Попово да се изработи 

Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението 

на земеделска земя за неземеделски нужди - за „ разширение на гробищен парк“. 

          

    3. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на на проект за изменение на 

ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 15103.190.101 по КККР 

на дземлище с. Глогинка, общ. Попово. 

         

     4. Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за промяна на 

предназначението на ПИ с идентификатор 15103.190.101, целия с площ от 2350кв.м с 

НТП: пасище – публична общинска собственост, находящ се в землището на 

с.Глогинка, общ. Попово за „разширение на съществуващ гробищен парк“, частна 

общинска собственост. Предварителното съгласие се дава за срок от 3 години.  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 
6. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – 
парцеларен план за обект „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, 
предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и 
изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, гр. Стражица, 
общ. Стражица, обл. Велико Търново до технологична сграда ТС 608, гр. Попово, 
общ. Попово, обл. Търговище“ с трасе землищата на с. Манастирца, с. Горица, с. 
Славяново, с. Медовина и гр. Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища:ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

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

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

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря, уважаеми колеги с 5 гласа ЗА предлагаме да подкрепите предложението 

за решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря Ви.  

 Предложението за решение по тази точка е следното: 

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

и чл. 124 б, ал. 1 във връзка с чл. 108 от Закона за устройство на територията 

и чл. 50, ал .2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1.Общински съвет Попово разрешава изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект“Изграждане на подземна физическа инфраструктура, 

предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и 

изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, гр.Стражица, 

общ.Стражица, обл.Велико Търново до технологична сграда ТС 608, гр.Попово, 
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общ.Попово, обл.Търговище“ с трасе през землищата на с.Манастирца, с.Горица, 

с.Славяново, с.Медовина и гр.Попово. 

2.Проекта да се комплектува съгласно Закона за устройство на територията и 

Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и се 

съгласува с териториални администрации и експлоатационни дружества. 

3.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате думата за въпроси. Г-н Димитров заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Благодаря г-н председател. Имаме следното предложение, което искаме да 

обсъдиме  със Вас и с г-н Кмета, е ли възможно в нашето решение да включиме като точка 

и дали да задължиме или да опълномощиме пък г-н Кмета на общината да води разговори 

с БТК, при изтеглянето на тоя оптичен кабел да бъдат захранени, тоест да бъдат оставени 

изходи на жаргон техен казано „мустаци“ към двете села Славяново и Медовина. Знаеме, 

че тея две села са големи села, така и така ще мине оптичния кабел, просто да вземеме 

някакво решение дали да опълномощим г-н Кмета да проведе разговори с БТК или да 

задължиме БТК при изтеглянето на тоя кабел да остави това, защото аз направих едно 

проучване, че БТК имат сградов фонд в тия села, така че може да се направи това нещо. 

Все пак ако го направим това нещо с тая оптична връзка и интернет. Смятам че тия не 

малки села на общината ще спечелят с това. Просто да го обсъдиме това, дали да 

задължиме ОбС Попово, ОбС Попово задължава БТК ЕАД при изтегляне на новия 

оптичен кабел да захрани, тоест да остави изходи за селата Славяново и Медовина, като 

извърши необходимите дейности за това или в 3та точка, където одобряваме техническото 

им задание да включиме там тези две села. Тоест да бъдат включени в техническото 

задание. Не включвам Горица и Манастирица, защото нали там маркетинга не можем да 

защитиме, нямаме толкова жители, но тука имаме по 500-600 житела в двете села. 

Виждате и Медовина се разраства, интереса е огромен там, така че ако може това нещо да 

го направиме, сега като го правят да оставят тия изходи, смятам че ще бъде добре.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, благодаря Ви за предложението. Аз само ще си позволя един 

коментар, тъй като до някъде съм запознат с технологията, не съм сигурен каква точно е 

същността по принцип на този кабел, защото те имат кабели с различна скорост на 

движение и от тези, които са с много висока скорост, там говорим за 10, 20, 100 гигабайта. 

С тези не може да се направи директен отбив за селата. Може би по-скоро като препоръка 

бихме могли някъде във решението или като отделна точка в решението препоръка да 

водим преговори с тях за възможността това нещо да стане, но не мисля че можем да ги 

задължим, защото това са доста специфични, технологични процеси и състояния, които 

така директно не знам дали бихме могли и дали би трябвало да се намесваме в тяхната 

политика. Пак казвам от определен кабел не може да се извади за едно село. Може да се 

извади от кабел, който е под определена скорост.  

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Прав си. Точка трета - Одобрява задание по чл.125, след ПУП запетайка- при 

техническа възможност да оставяме разклонение за двете села. Да добавим, с препоръка 

при техническа възможност да добавим тези две села. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, значи предложение за промяна в решението – в точка 3 Одобрява задание по 

чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП,  с препоръка при техническа възможност да се 

оставят изходи за захранване на селата Медовина и Славяново. 

 Добре подлагам на гласуване първоначално промяната в решението в точка 3, 

разбрахте Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП,  с препоръка 
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при техническа възможност да се оставят изходи за захранване на селата Медовина и 

Славяново. 

 Който е съгласен с така направеното предложение за промяна в решението, Моля 

да гласува, гласуваме ЗА. 

 

 
  

ЗА         -          28 
   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 
 
Решението се приема ! 
  
 
И сега гласуваме изцяло решението с така направеното предложение за промяна, което 

влиза в цялото решение: 

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

и чл. 124 б, ал. 1 във връзка с чл. 108 от Закона за устройство на територията 

и чл. 50, ал .2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет Попово разрешава изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект“Изграждане на подземна физическа инфраструктура, 

предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и 

изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, гр.Стражица, 

общ.Стражица, обл.Велико Търново до технологична сграда ТС 608, гр.Попово, 

общ.Попово, обл.Търговище“ с трасе през землищата на с.Манастирца, с.Горица, 

с.Славяново, с.Медовина и гр.Попово. 

2. Проекта да се комплектува съгласно Закона за устройство на територията и 

Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и се 

съгласува с териториални администрации и експлоатационни дружества. 

3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП, с препоръка при 

техническа възможност да се оставят изходи за захранване на селата Медовина и 

Славяново. 

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване 
 
Който е съгласен с цялостното решение, което беше предложено по тази точка, моля да 

гласува. Гласуваме ЗА: 
 
 
 
ЗА         -          28 

   ПРОТИВ       -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ №  120  
                              

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

и чл. 124 б, ал. 1 във връзка с чл. 108 от Закона за устройство на територията 

и чл. 50, ал .2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет Попово разрешава изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект“Изграждане на подземна физическа инфраструктура, 

предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и 

изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, 

гр.Стражица, общ.Стражица, обл.Велико Търново до технологична сграда ТС 608, 

гр.Попово, общ.Попово, обл.Търговище“ с трасе през землищата на с.Манастирца, 

с.Горица, с.Славяново, с.Медовина и гр.Попово. 

2. Проекта да се комплектува съгласно Закона за устройство на територията и 

Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и се 

съгласува с териториални администрации и експлоатационни дружества. 

3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП, с препоръка при 

техническа възможност да се оставят изходи за захранване на селата Медовина и 

Славяново. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване 
 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 
Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”  

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

политика” д-р Румен Русев. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 
 На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби: 

  
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1.Тензиле Назиева Ахмедова   -  150лв. 
2.Теодор Драгомиров Драганов   -  250лв 
3.Симеон Младенов Симеонов   -  100лв. 
4.Анелия Пенчева Александрова  -  300лв.   
5. Арзу Сахлимова Илиязова   -  200лв. 
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ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Айше Ашимова Сюлейманова 
2.Осман Исмаилов Ахмедов 
3.Иван Евгениев Йорданов 
4.Магда Надкова Стефанова 
5.Юлия Магдева Бейтулова 
6.Тодорка Костова Симеонова 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Марийка Димитрова Димитрова 
  

 

Общо дадени 1000 лева, остатъка е 1230 лева. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Русев. Колеги, зачитам проекта за решение 

 

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

еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет 
реши, отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Русев  
граждани. 
 

РЕШИ 
 

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.Тензиле Назиева Ахмедова   -  150лв. 
2.Теодор Драгомиров Драганов   -  250лв 
3.Симеон Младенов Симеонов   -  100лв. 
4.Анелия Пенчева Александрова  -  300лв.   
5. Арзу Сахлимова Илиязова   -  200лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Айше Ашимова Сюлейманова 
2.Осман Исмаилов Ахмедов 
3.Иван Евгениев Йорданов 
4.Магда Надкова Стефанова 
5.Юлия Магдева Бейтулова 
6.Тодорка Костова Симеонова 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Марийка Димитрова Димитрова 

 

 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
ЗА    -   28 

   ПРОТИВ   -     0  
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   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 121 

 
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.Тензиле Назиева Ахмедова   -  150лв. 
2.Теодор Драгомиров Драганов   -  250лв 
3.Симеон Младенов Симеонов   -  100лв. 
4.Анелия Пенчева Александрова  -  300лв.   
5. Арзу Сахлимова Илиязова   -  200лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Айше Ашимова Сюлейманова 
2.Осман Исмаилов Ахмедов 
3.Иван Евгениев Йорданов 
4.Магда Надкова Стефанова 
5.Юлия Магдева Бейтулова 
6.Тодорка Костова Симеонова 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Марийка Димитрова Димитрова 

 
 

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.  
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Няма постъпили писмени питания. Ако някой в момента желае да попита? 

Заповядайте. Не виждам. Д-р Веселинов, Вие нещо желаете ли да кажете? 

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

пример, който давате общинските съветници е показателен в тази трудна обстановка както 

за общината, така изцяло и за областта и държавата. Тежко ми е като администратор да 

предприемам мерки, които са задължителни, спуснати от националния щаб и министъра 

на здравеопазването. По всичко изглежда България, както и други страни, няма да се 

отървем от може би извънредното положение. Аз се радвам, че устояваме и болницата на 

територията на общината съществува и поема част от заболелите, не само от Ковид – 19, а 

и от други съпътстващи заболявания. Тежка е, обаче обстановката с кадрите, с лекарите. 

Правим всичко възможно да запазим отделенията, въпреки трудностите според 

изискванията за окомплектоване с кадри в Общинската болница. Искам да изкажа своята 

благодарност, предполагам и вие ще се съгласите с мен към медицинските специалисти на 

територията на общината, както към джипитата, така и към работещите в Общинска 

болница. Започнаха и летални изходи в нашата болница на пациенти заболели от Ковид – 
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19,  което е много лошо. Не искам да плаша никой с административни мерки и налагане на 

такава, извън спуснатите централно от министъра на здравеопазването. Гледам една по 

една болниците започнаха да реалират, сутринта сигурно сте виждали и снощи ситуацията 

на общинска близка болница – Велики Преслав. Така е почти навсякъде с общинските 

болници, да не говоря, че това се отразява и на областните болници, гледам пак и Враца. 

Национален е въпроса с обезпечаването на медиците и не е моя работа и наша тук в 

общински съвет да го обсъждаме. Истината е, че тези 35 хиляди лева, които за сега по 

закон имаме право само за капиталови разходи да ги даваме, ще си сложа ръка на сърцето, 

те няма да отидат за капиталови разходи. Те ще отидат преди всичко за фонд работна 

заплата и издръжка. Общината каквото можем вадим от нашите средства и подпомагаме 

болницата, най-вече с материали и консумативи. Аз се радвам, че напоследък много хора 

от бизнеса в общината започнаха да ме търсят и да предлагат, виждайки че трябва да си 

помагаме и то преди всичко на здравеопазването. Аз съм  благодарен също на голяма част 

от вас, предния общински съвет и сега също за тази политика, която подкрепяхте, ние да 

задържим болницата. Бизнеса предлага помощ и тази помощ преди всичко за сега ще я 

насочим в преоборудване и подобряване на условията вътре в отделенията. Ще започнем 

поетапно, бавно подмяна на вътрешната дограма, санитарните възли, въпреки че ние сме 

ги ремонтирали до сега. Останали са в Детско отделение санитарните възли, помощните 

помещения и подобряване условията вътре в болницата. С нощи също ми се обажда един 

голям инвеститор на наша територия, правя му чест, готов беше да купи и апарат за пи си 

ар тестовете, да не ползваме други такива апарати в други болници. И с него се разбрахме 

преди всичко да, с него и строителни групи да подобри вътрешния интериор на 

отделенията. Чест му прави, че неиска да се каже, неиска да се огласи. Голяма част от 

бизнеса точно това правят, искат да помагат без гласност. На тези хора дължим много. 

Виждам, че се промени отношението. Преди години аз самия търсих контакт с тях и исках 

да помогнат в капиталово направление с ремонт на болницата. Тогава една голяма част от 

тях се въздържаха и ме питаха ще има ли болница, сега мислят по друг начин. 

Предполагам, че това тука, което и нас ни обединява, обединява и бизнеса, за което им 

благодаря. Обстановката никак не е приятна. От днес съм пуснал заповед, а слушах и 

сутринта министъра на икономиката и министерствата са минали на специален режим на 

работа. С тази заповед ограничавам отново крайно достъпа до общинска администрация, 

остават центровете да работят – ГРАО, Информационен център и Данъчно, те ще бъдат 

най-натоварени. Другите служители ги оставям по един човек в помещение, в стая, като 

тези, които имат да ползват отпуск ще го ползват, а другите ще работят дистанционно и 

ще работят по 4 часа експертите в  общината. По този начин мисля да запазя и хората, 

които работят в общинската администрация. И за това моля и за разбиране от гражданите 

да проявят и малко да се въздържат от тази атака, че трябва непременно всички неща от 

общинската администрация да се свършат днес и сега. Може би не е времето за всички 

намерения на хората днес и сега да ги свършим. Може и да изчакаме и по-добро време 

след месец, два, три. Учениците отново минават гимназиалните курсове онлайн – 

дистанционно обучение. Засегна се и учителското съсловие с летален изход, в детските 

градини имаме също летален изход на технически персонал. На вас ви е ясно, че 

обстановката е непредсказуема, но небива и да влагаме голям песимизъм и настроение в и 

без това уплашеното от пандемията общество на територията на общината. Нека да си 

съхраним хората, интелигентно и възпитано да се отнасяме към задълженията на 

общинската администрация. Призовавам чрез вас и гражданите на Попово, особено тези 

които не вярват най – после да се съобразят и да изпълняват мерките, които централно 

правителството и министъра на здравеопазването налагат. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на Д-р Веселинов. Ако ми позволите и на мен няколко думи. Аз също се 

присъединявам към апела, който отправи Кмета на общината. От нас, ние като 

представителна извадка на обществото, на нашата община сме хората, които трябва да 
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успокояваме, но в същото време и да даваме пример във всяко едно отношение. Проблем е 

настоящото положение, имаме доста натоварване и върху здравната система, от нас зависи 

да създаваме на хората около себе си някакво доверие, някаква сигурност и същевременно 

да ги приканваме да спазват мерки, защото макар и оспоряеми, макар и в разнопосочно 

говорене все пак мярката от предпазване може да доведе до, предполагам, че до най-малко 

намаляване на заболеваемостта. Благодаря Ви, колеги. Г-н Димитров? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 За следващи сесии да обсъдиме някакъв вариант на председателски съвет онлайн да 

ги правиме тия сесии, защото все по-зле стават нещата. Тази сутрин проведох един 

разговор със секретаря на общината, той каза, че ще направи всичко възможно да проучи. 

Има вече онлайн платформи. Ние например в мойта дирекция работиме така със съд и 

други институции. Ако е възможно да го направиме поне следващите няколко сесии до 

март месец да ги правиме онлайн. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Само председателския съвет, а не самата сесия? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Не, не, искам да кажа на председателски съвет да го решиме съвместно с общината 

сесията да бъде онлайн. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря за предложението, ще го обсъдим. Може би трябва да се съберем на 

председателски съвет, не знам до колко това между другото в момента е законосъобразно. 

Щом министерски съвет заседават онлайн, значи би трябвало и ние да можем. Добре. 

Благодаря Ви, г-н Димитров ще го обсъдим. 

 

 Закривам тринадесетото заседание на ОбС Попово! Благодаря Ви. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

     
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………. 
 
                                                 / Георги Георгиев / 
 
 
 
 
 
    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................. 
              / Николай Черкезов / 
    
 
 
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................... 
                  / Румен Кьосев / 
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            Протоколист -  ................................................ 
   Мл. Експерт  ОбС:            / С. Георгиева / 


