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ПРОТОКОЛ    № 21 
 

 

 

Днес, 29.07.2021 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 

се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 

2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Добро утро колеги. 

Моля за проверка на кворума –  28 общински съветници. Имаме кворум, можем да 

вземаме решения, откривам  двадесет и първото заседание на ОбС Попово. 

На заседанието присъстват Кмета на Общината Д-р Веселинов, зам. Кмет Трифонов и 

представители на общинска администрация.  

 

Уведомление за отсъствие постъпи от общинския съветник г-жа Десислава Игнатова.  

Няма постъпили питания.  

 

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 9 точки. В 

последния момент, наистина в последния момент се наложи още една извънредна докладна 

относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за 

изместване трасето на водопровод ф 400 АС, преминаващ през ПИ с идентификатори 

57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22(собственост на „Ойропак“ ЕООД)  по КККР на землище 

гр.Попово. Приехме, че това би трябвало да го разгледаме, дори докладната, която сме ви 

раздали на вас в този вариант е неподписана. Вносителя е тук, имаме подписан вариант, но за 

да можем да действаме по – оперативно ви я раздадохме в този вид. Мисля че е необходимо 

тази точка да влезе като допълнителна, тъй като знаете, че по традиция август месец нямаме 

сесия и за да не спираме дейността на едно предприятие, което е структуроопределящо за 

нашия район. Всъщност не самото действие на предприятието, а строителството му. За това 

предлагам тази точка да влезе като точка 8 в дневния ред. 

 

Колеги, който е съгласен така направеното предложение, моля да гласува. 

 

Гласуваме    ЗА: 
    

 
 



 

 

ЗА   -  28 
   ПРОТИВ  -   0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  -   0 
 

 

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА 
 

 

Предлагам на вашето внимание окончателния проект за дневен ред на днешното 

заседание: 

 

   1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2021год. 
 
2.Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – изменение 
на план за улична регулация, като част от кпии/комплексен проект за 
инвестиционна инициатива/ за обект „ Рехабилитация и реконструкция на 
ул.“Белите брези“ 
 
3.Организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и 
текстилни материали на територията на град Попово с цел тяхното рециклиране или 
оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците. 
 
4.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от община Попово през 2020г. 
 
5.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.01.2021 – 30.06.2021 година. 
 
6.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.04.2021г. до 30.06.2021г. 
 
7.Предоставяне на ФК "Черноломец 1919" (Попово) с ЕИК 177014889 за безвъзмездно 
ползване стълбове на електрическо осветление и рекламно-информационни 
елементи (билбордове) на територията на гр. Попово. 
 
8.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за 
изместване трасето на водопровод ф 400 АС, преминаващ през ПИ с идентификатори 
57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22(собственост на „Ойропак“ ЕООД)  по КККР на 
землище гр.Попово. 
 
9.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 
 
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
    
 
 
Който е съгласен  така прочетения проект за дневен ред, моля да гласува 
 

Гласуваме : ЗА  
    

 
 



 

 

ЗА                                     -   28 
   ПРОТИВ                         -  0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ      -     0 
 

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА. 
 
 
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2021год. 
 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 

такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“  

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

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н зам. Кмет, уважаеми 

представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, на 

своето заседание нашата комисия състав с четири гласа ЗА подкрепя предложението за 

решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет на Община Попово, 
уважаеми зам. Кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на 

общинска администрация, нашата комисия заседава на 26.07 от в пълен състав и след като 

ни бяха разяснени някой от въпросите, които бяхме поставили към представителите от 

финансовия отдел на общинската 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 
 Благодаря Ви г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми господин зам. Кмет и 

уважаеми служители на общинска администрация, колежки и колеги, нашата комисия 

заседава вчера в не пълен състав и по тази в точка становището и е с четири гласа ЗА 

подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

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

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

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми господин зам. 

Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги, 

нашата комисия заседава вчера от 13:00 часа в пълен състав и по първа точка с пет гласа 

ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.  



 

 

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

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

 
 
Стоян Попвеличков – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, , уважаеми г-н Кмет, уважаеми господин 

зам. Кмет, уважаеми колеги, нашата комисия заседава в пълен състав и с 5 гласа ЗА  

подкрепя проекта за решение по първа точка от дневния ред. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Зачитам основанията, решенията са доста обемисти, имате ги като текст 

РАЗДАДЕНИ. Н яма постъпили за сега промени, така че основанията за решение по тази 

точка са: 

 
На основание основание  чл. 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. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 “Придобиване 

на друго оборудване, машини и съоръжения” за дейност 311 „Детски градини” – обект 

„Изграждане на детски площадки в ДГ "Слънце", в двора на допълнителна сграда 

(бившата ЦДГ №2)” със сумата 1 935 лв. /източник: целева субсидия за капиталови 

разходи от 2021 г./; 

 2. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за дейност 311 „Детски 

градини” – обект „Изграждане на детски площадки в ДГ "Здравец", в двора на 

допълнителна сграда (бившата ЦДГ №4)” със сумата 1 935 лв. /източник: целева субсидия 

за капиталови разходи от 2021 г./; 

 3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

“Придобиване на други ДМА” за дейност 849 „Детски градини” – обект „Други дейности 

по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” със сумата 640 лв. /източник: 

целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./; 

 4. Намалява 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 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” със 

сумата 6 252 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./; 

 5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

„Придобиване на други ДМА, за дейност 122 „Общинска администрация” – обект 

„Изграждане на структурна кабелна система – локална компютърна и телефонна мрежа на 

2-ри етаж в сградата на Общинска администрация Попово“ със сумата 28 000 лв. 

/източник на финансиране: 10 762 лв. - целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г. и 

17 238 лв. – собствени бюджетни средства/. 

 6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

„Придобиване на други ДМА, за дейност 745 „Обредни домове и зали” – обект „Беседка за 



 

 

гробищен парк село Водица“ със сумата 2 568 лв. /източник на финансиране: собствени 

бюджетни средства/. 

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

разходи в частта за местните дейности с 19 806 лв.; 

 8. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи 

в бюджета на общината за 2021 година. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, това е предложението за решение. Имаме увеличения и намаления по 

различните параграфи. Ако имате въпроси, всъщност имате думата, заповядайте. Има ли 

въпроси? Невиждам. Добре, в такъв случай приемаме, че всичко е уточнено на комисии и 

на обсъждането и тук остава само да гласуваме. 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  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   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 №  202 
 
На основание чл. 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. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за дейност 311 „Детски 

градини” – обект „Изграждане на детски площадки в ДГ "Слънце", в двора на 

допълнителна сграда (бившата ЦДГ №2)” със сумата 1 935 лв. /източник: целева субсидия 

за капиталови разходи от 2021 г./; 

 2. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за дейност 311 „Детски 

градини” – обект „Изграждане на детски площадки в ДГ "Здравец", в двора на 

допълнителна сграда (бившата ЦДГ №4)” със сумата 1 935 лв. /източник: целева субсидия 

за капиталови разходи от 2021 г./; 

 3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

“Придобиване на други ДМА” за дейност 849 „Детски градини” – обект „Други дейности 

по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” със сумата 640 лв. /източник: 

целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./; 

 4. Намалява 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 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” със 

сумата 6 252 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./; 

 5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

„Придобиване на други ДМА, за дейност 122 „Общинска администрация” – обект 

„Изграждане на структурна кабелна система – локална компютърна и телефонна мрежа на 

2-ри етаж в сградата на Общинска администрация Попово“ със сумата 28 000 лв. 

/източник на финансиране: 10 762 лв. - целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г. и 

17 238 лв. – собствени бюджетни средства/. 

 6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

„Придобиване на други ДМА, за дейност 745 „Обредни домове и зали” – обект „Беседка за 

гробищен парк село Водица“ със сумата 2 568 лв. /източник на финансиране: собствени 

бюджетни средства/. 

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

разходи в частта за местните дейности с 19 806 лв.; 

 8. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи 

в бюджета на общината за 2021 година. 

 



 

 

 
 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – изменение 
на план за улична регулация, като част от кпии/комплексен проект за 
инвестиционна инициатива/ за обект „ Рехабилитация и реконструкция на 
ул.“Белите брези“ 
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, с пет гласа ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за решение. 

Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение по тази точка има следния вид:  
 

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

б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, при спазване на чл. 12, ал.2  от ЗУТ, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

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

Изменение на план за улична регулация на ул.Белите брези, гр.Попово, с обхват: 

ул.“Белите брези“ и поземлени имоти: ПИ с идентификатор 57649.54.1 - общинска частна 

собственост, земеделска територия, НТП – друг вид трайно насаждение; ПИ с 

идентификатор 57649.54.7- общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – 

за селскостопански, горски , ведомствен път;  ПИ с идентификатори 57649.54.5 и 

57649.54.10 - частна собственост, земеделска територия, НТП – друг вид трайно 

насаждение застрояване по КККР на землище гр.Попово, ведно с промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на засегнатите имоти и 

промяна на строителните граници на гр.Попово. ПУП-ИПУР е част от КПИИ за обект 

„Рехабилитация и реконструкция на ул.“Белите брези“. Процедурата да продължи по реда 

на чл.150 от ЗУТ. 

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПУР. 

 

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

         Приложение: задание , копие от ОУПО                                           

 

Знаете, че отдавна имаме решение за транспортната схема в града, за изработване на 

обиколен път в Попово, това е част от тази стратегия. 

 Имате думата за въпроси, заповядайте. Имаме ли въпроси по тази точка втора? 

Няма. Преминаваме към гласуване, гласуването по тази точка е явно. 

 

 
 



 

 

ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 
 
 

ЗА    -    28 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 
 
РЕШЕНИЕ № 203 

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

чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, при спазване на чл. 12, ал.2  от ЗУТ, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

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

Изменение на план за улична регулация на ул.Белите брези, гр.Попово, с обхват: 

ул.“Белите брези“ и поземлени имоти: ПИ с идентификатор 57649.54.1 - общинска частна 

собственост, земеделска територия, НТП – друг вид трайно насаждение; ПИ с 

идентификатор 57649.54.7- общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – 

за селскостопански, горски , ведомствен път;  ПИ с идентификатори 57649.54.5 и 

57649.54.10 - частна собственост, земеделска територия, НТП – друг вид трайно 

насаждение застрояване по КККР на землище гр.Попово, ведно с промяна 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на засегнатите имоти и 

промяна на строителните граници на гр.Попово. ПУП-ИПУР е част от КПИИ за обект 

„Рехабилитация и реконструкция на ул.“Белите брези“. Процедурата да продължи по реда 

на чл.150 от ЗУТ. 

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ИПУР. 

 

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

         Приложение: задание , копие от ОУПО                                          

 
 
 
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  
3.Организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и 
текстилни материали на територията на град Попово с цел тяхното рециклиране или 
оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, 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 „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 
Уважаеми г-н председател, нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя 

предложението 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 
Благодаря, с пет гласа ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за решение. 

Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, предложението за решение има следния вид: 

 

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗУО, във връзка с чл.1 9, ал. 3, т. 7 от ЗУО и чл. 

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

РЕШИ 
 

 

1. Дава съгласие кмета на Община Попово да сключва договори с лица, притежаващи 

разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на 

отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от 

Закона за опазване на околната среда и/или организации по оползотворяване, 

притежаващи разрешение, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците за 

организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни 

материали на територията на град Попово с цел тяхното рециклиране или 

оползотворяване. 

 

2. Дава съгласие да бъде сключен предварителен договор с организация, намираща се в 

процедура по издаване на разрешение по чл. 81, ал.2 от ЗУО, като след снабдяване на 

организация по оползотворяване с разрешение по чл. 81 ЗУО да сключи окончателен 

договор с предмет разделно събиране на битови отпадъци на територията на община 

Попово: текстил и обувки.. 

 

3. Възлага на кмета на община Попово да сключи договор по т.1 и/или т.2 от настоящото 

решение 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това е предложението за решение. Колеги, имате ли въпроси? Темата е доста 

парлива, отдавна обсъждана, трябва да бъде надграждана със сигурност, но на този етап е 

една крачка напред в това отношение. Имате ли въпроси? Няма. Добре. Който е съгласен, 

моля да гласува. 

 

  ГЛАСУВАМЕ  ЗА: 
  

ЗА         -         28 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 



 

 

 
 
Решението се приема ! 
 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 204 
 

На основание чл.20, ал.1, т.1 от ЗУО, във връзка с чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО и чл.21, 

ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие кмета на Община Попово да сключва договори с лица, притежаващи 

разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на 

отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от 

Закона за опазване на околната среда и/или организации по оползотворяване, 

притежаващи разрешение, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците за 

организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни 

материали на територията на град Попово с цел тяхното рециклиране или 

оползотворяване. 

 

2. Дава съгласие да бъде сключен предварителен договор с организация, намираща се в 

процедура по издаване на разрешение по чл. 81, ал.2 от ЗУО, като след снабдяване на 

организация по оползотворяване с разрешение по чл. 81 ЗУО да сключи окончателен 

договор с предмет разделно събиране на битови отпадъци на територията на община 

Попово: текстил и обувки.. 

 

3. Възлага на кмета на община Попово да сключи договор по т.1 и/или т.2 от настоящото 

решение 

 

 

 

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 
4. Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от община Попово през 2020г. 
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 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 
Нашата комисия състав с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 

Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение по тази точка е: 

  



 

 

На  основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда във връзка 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 2020г.,  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 2020г. по изпълнение на 

общинската програма за опазване на околната среда 

 

 

 

 

Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай гласуваме. Гласуването е явно. 

 
ГЛАСУВАМЕ   ЗА: 

 
     

ЗА        -          28 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 

 
  

Решението се приема! 
 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 205 

 
 

На  основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда във връзка 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 2020г.,  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 2020г. по изпълнение на 

общинската програма за опазване на околната среда 

 

 
 
 
 
 Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.01.2021 – 30.06.2021 година. 
Вносител:Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 

 

 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Проекта 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 01.01.2021 – 30.06.2021 година. 

 

 

 

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

периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Въпроси има ли? В такъв случай трябва да го гласуваме. Гласуването по тази точка 

е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува: 

 

 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

ЗА        -          28 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    



 

 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 206 
 

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

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

 Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година. 

 

 

 

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

периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година. 

 
 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 
6.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.04.2021г. до 30.06.2021г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища:ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Уважаеми колеги, нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме проекто 

решението. Благодаря Ви. 

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

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 

4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 

периода 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г., в размер на 40,00 лв.  
 

 
Така, въпроси? Има ли въпроси? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване. 

 
Гласуваме      ЗА 

 



 

 

 
ЗА    -   28  

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

 
 
    

 
РЕШЕНИЕ № 207 

  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 4 

от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 

периода 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г., в размер на 40,00 лв.  
 

 
 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Предоставяне на ФК "Черноломец 1919" (Попово) с ЕИК 177014889 за безвъзмездно 
ползване стълбове на електрическо осветление и рекламно-информационни 
елементи (билбордове) на територията на гр. Попово. 
Вносител: д-р Стоян Попвеличков – председател на Постоянна комисия "Комисия по 

образование, култура, вероизповедания младежта и спорта" на Общински съвет - Попово 

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

обществен ред и граждански права“, ПК „Комисия по Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря. Нашата комисия по т.7 от Дневния ред с пчетири гласа ЗА подкрепяме 

проекта за решение. Драгомир Петров се въздържа, тъй като е в конфликт на интереси, 

защото е член на управителния съвет на футболния клуб Попово. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 По – скоро той не е трябвало да гласува, отколкото да е бил въздържал се и по – 

скоро трябва да го отразим само с четири гласа за. 

 Д-р Веселинов има думата. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, аз мисля че това е 

най малкото, което можем да направим за футболния клуб. Сигурно ще се наложи и 

допълнително актуализация на бюджета във връзка с недостига на средства, но има и 



 

 

радост нещо – започваме ремонт на стадиона и второто е, има интересно предложение за 

промяна на структурата и ръководството на тренировъчния процес във футболния клуб и 

пристигане на футболисти, които не са от България, а от Италия за участие в нашия 

футболен отбор, което много ме радва. Дано всичко върви нормално. Те неискат нищо, за 

да участват в този отбор, просто държавата, от която идват – Италия ги стимулира, дава 

субсидия на всички футболисти, които участват в първенството на различните страни в 

Европейския Съюз и на тях това им е достатъчно, хем да се обиграят като млади 

футболисти, хем да си получават субсидията. Не ни ангажират с нищо. Дори сами си 

търсят квартири, в които да живеят и да си плащат, а естествено с тях си идва и треньор. 

До тук – добре. Да видим какво ще се получи по-нататък. Толкова е хубаво, че чак не ми 

се вярва. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да си пожелаем Бразилия и Аржентина да имат такава програма и сме готови. Така. 

Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 

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

Стоян Попвеличков – общински съветник 
Благодаря. Комисията с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение по  е следното: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост и чл. 49, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок до 5 (пет) години общо 45 

(четиридесет и пет) броя стълбове за улично осветление за поставяне общи рекламни 

знамена на община Попово, ФК "Черноломец 1919" и Efbet, както следва: 15 (петнадесет), 

находящи се на бул. "България" към изхода за гр. Бяла; 15 (петнадесет), находящи се на 

бул. "България", към изхода за гр. Разград; и 15 (петнадесет), находящи се на изхода за гр. 

Търговище; 

2. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок до 5 (пет) години 2 (два) бр 

рекламно-информационни елементи (билбордове) на ФК "Черноломец 1919" – билборд, 

разположен на бул. "България" на изхода за гр. Бяла и билборд, разположен на 

кръстовището на бул. "България" и ул. "Драва"; 

3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на поставяне на 4 (четири) 

бр. преместваеми рекламно-информационни елементи върху имоти – общинска 

собственост, след одобряване на схема от главния архитект на общината 

4. Възлага на кмета на община Попово да предприеме необходимите правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на взетите по настоящата докладна 

решения. 

 
 

        Въпроси? Няма желаещи да попитат нещо, така че  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  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
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 № 208 
 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската 



 

 

собственост и чл. 49, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок до 5 (пет) години общо 45 

(четиридесет и пет) броя стълбове за улично осветление за поставяне общи рекламни 

знамена на община Попово, ФК "Черноломец 1919" и Efbet, както следва: 15 (петнадесет), 

находящи се на бул. "България" към изхода за гр. Бяла; 15 (петнадесет), находящи се на 

бул. "България", към изхода за гр. Разград; и 15 (петнадесет), находящи се на изхода за гр. 

Търговище; 

2. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок до 5 (пет) години 2 (два) бр 

рекламно-информационни елементи (билбордове) на ФК "Черноломец 1919" – билборд, 

разположен на бул. "България" на изхода за гр. Бяла и билборд, разположен на 

кръстовището на бул. "България" и ул. "Драва"; 

3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на поставяне на 4 (четири) 

бр. преместваеми рекламно-информационни елементи върху имоти – общинска 

собственост, след одобряване на схема от главния архитект на общината 

4. Възлага на кмета на община Попово да предприеме необходимите правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на взетите по настоящата докладна 

решения. 

 

 
 
 
 
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред. 
8. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за 
изместване трасето на водопровод ф 400 АС, преминаващ през ПИ с идентификатори 
57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22(собственост на „Ойропак“ ЕООД)  по КККР на 
землище гр.Попово. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Тази е точката, която влезе допълнително. По тази точка нямаме становища на ПК. 

Някакви уточнения, за да можем да преминем към гласуване? Заповядайте. 

Добрин Добрев – общинска администрация. 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, имате пред вас 

Докладната записка, която се наложи да влезе в последния момент, тъй като сроковете, 

които имаме, за да се произнесем по нея са тридесет дни, а при условие, ако нямаме 

августовска сесия ще отидем в просрочие. Основния предмет е описан в докладната, аз 

искам да обърна внимание на тази схема, която имате приложена – през територията на 

самото предприятие преминават три водопровода, единият от които е стомана Ф 426, това 

е „Система Дунав“. Той се използва и сега за подпомагане на двата сондажа в града. 

Другия водопровод 500 стоманобетон, това е от система „Мали Лом“, която се е 

използвала преди да навлезе „Система Дунав“. А този трети водопровод, който е предмет 

на настоящия ПУП, това е водопровод за т.н. условно чиста вода, тя идва от яз. Каваците 

посредством помпена станция, но в момента не се използва. Била е за захранване на 

промишлената зона и за напояване на Градски парк Попово. Била е проектирана с доста 

големи диаметри и помпи, които в момента при липса на консумация са неефективни. 

Общината има намерение за в бъдеще да я реконструира тази система, защото знаете 

напоследък какви са проблемите с водата и с недостигът. Така че занапред мислим да 



 

 

оборудваме тази помпена станция с по съвременни помпи и съответно водопровод, който 

отговаря на нужния дебит. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря за уточнението. Уважаеми колеги, разбрахте за какво става дума. Имате 

ли въпроси? Невиждам. Добре, в такъв случай проекта за решение има следния вид: 

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

б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5  от Закона за устройство на територията, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет Попово разрешава изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план/ПП/ за изместване трасе на водопровод ф 400АС, преминаващ през 

имоти с идентификатори 57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22  по КККР на землище 

гр.Попово(собственост на Ойропак“ ЕООД, гр.София). 

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП изместване трасе на 

водопровод ф 400АС  

 

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

         Приложение: задание  и скица-предложение                                           
 
 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 
 

ЗА    -    28 
    ПРОТИВ   -     0  
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
. 

 
Решението се приема !  

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 209 
 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124 

б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5  от Закона за устройство на територията, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет Попово разрешава изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план/ПП/ за изместване трасе на водопровод ф 400АС, преминаващ през 

имоти с идентификатори 57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22  по КККР на землище 

гр.Попово(собственост на Ойропак“ ЕООД, гр.София). 



 

 

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП изместване трасе на 

водопровод ф 400АС  

 

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

         Приложение: задание  и скица-предложение                                           

 
 
 
 
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 
9.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.Магда Надкова Стефанова   - 150лв. 
2.Емил Мирчев Ефтимов    - 550лв. 
3.Иван Костадинов Димитров   -   50лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Христина Радкова Емилова 
2.Анелия Пенчева Александрова 
3.Юлияна Евгениева Йорданова 
4.Евгени Йорданов Ефтимов 
5.Ибрям Мехмед Ахмед 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Ахмед Семов Йосифов 
 
 
 

 

Общо са отпуснати  750 лева, остатъка е  5720 лева 

 

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 

 
 



 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1.Магда Надкова Стефанова   - 150лв. 
2.Емил Мирчев Ефтимов    - 550лв. 
3.Иван Костадинов Димитров   -   50лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Христина Радкова Емилова 
2.Анелия Пенчева Александрова 
3.Юлияна Евгениева Йорданова 
4.Евгени Йорданов Ефтимов 
5.Ибрям Мехмед Ахмед 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Ахмед Семов Йосифов 

 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 
 

 
ЗА    -    28 

    ПРОТИВ   -     0  
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
. 

 
Решението се приема !  

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 210 
 
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.Магда Надкова Стефанова   - 150лв. 
2.Емил Мирчев Ефтимов    - 550лв. 
3.Иван Костадинов Димитров   -   50лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Христина Радкова Емилова 
2.Анелия Пенчева Александрова 



 

 

3.Юлияна Евгениева Йорданова 
4.Евгени Йорданов Ефтимов 
5.Ибрям Мехмед Ахмед 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Ахмед Семов Йосифов 
 
 
 
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.  
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Няма постъпили писмени питания.  
 
С оглед на създалите се обстоятелства и във връзка с изискването на чл. 47 ал. 1 от 
Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимоодействието му с общинската администрация общинския съветник Леман 
Зейнунова Мюмюнова, която стана общински съветник миналата сесия и не е член 
на нито една от комисиите, предлагам тя да влезе в  постояната комисията по 
„Здравеопазване, околна среда и социална политика” като втори член на мястото на 
Сони Харизанов. 
 
Моля за коментари, мнения, предложения 
 
Зачитам проекта за решение: 
 
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45 ал. 2 от 

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимоодействието му с общинската администрация , предлагам Общинския съвет да 
вземе следното: 
      

РЕШЕНИЕ 
 
  Изменя състава на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”  като 

втори член в състава влиза  Леман Зейнунова Мюмюнова. 

 
 
 
Колеги, който е съгласен така направеното предложение да стане решение, моля да 
гласува. 
 
Гласуваме     ЗА: 
    

ЗА    -  28 
    ПРОТИВ   -   0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   0 
 
 
Решението се приема !  

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 



 

 

 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 211 
 
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45 ал. 2 от 

Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимоодействието му с общинската администрация , предлагам Общинския съвет  
      

РЕШИ 
 
  Изменя състава на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”  като 

втори член в състава влиза  Леман Зейнунова Мюмюнова. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, други въпроси има ли? Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Кмете, имам един въпрос към вас г-н 

Кмете, може сега да ми отговорите, а може и на следваща сесия. С мен се свързаха 

живущи в блок 32 на ж.к. „Русаля“ и техния въпрос е, понеже там в момента се извършва 

саниране на блокове 33, 34, 35, и 36, та техния въпрос е след като всички заедно са 

кандидатствали от 32 до 36, защо техния блок е отпаднал в последния момент от 

санирането. Просто не могат да си обяснят какво се е случило, цялото каре там се санира 

без този блок, който е на централната улица на медовинското шьосе. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Димитров. Д-р Веселинов, на следваща сесия ли ще отговорите? 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Да, ще проверя. Немога да отговоря в момента, инж. Божанова се занимава с това. 

Ще има отговор малко по късно, Септември. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Други въпроси? Г-жа Габровска, заповядайте. 

Петранка Габровска – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми Кмете, идвайки днес на сесия, един 

гражданин на улицата ми зададе следния въпрос: Защо в Попово в тези жеги не са пуснати 

чешмичките? Изброи ми няколко, някои от тях аз не ги знам. Може ли някой да отговори, 

тъй като в другите градове даже раздавали вода, а нашите чешми не работят. Благодаря. 

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

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Да, разпоредил съм. От днес ще ги пуснат. Проблема е, че постоянно има 

посегателства върху крановете и трябва да ги спираме, но това си е проблем на 

администрацията. От днес ще ги пуснат. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря ви. Други въпроси? Невиждам. Позволете ми, поради изчерпване на 

дневния ред да закрия  двадесет и първото заседание на ОбС Попово и да пожелая приятна 

почивка на всички! Благодаря Ви. 



 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

     
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………. 
 
                                                 / Георги Георгиев / 
 
 
 
 
 
    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   ................................................. 
               / Дончо Дончев / 
 
         ……………………………… 
               / Драгомир Петров / 
 

………………………………    
       / Емел Расимова / 
 

................................................. 
             / Николай Черкезов / 
    
         
 
 
 
 
            Протоколист -    .................................... 
   Ст. експерт  ОбС:                       / С. Георгиева / 


