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ПРОТОКОЛ № 22
Днес, 30.09.2021 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО 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 второто заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват Кмета на Общината Д-р Веселинов, зам. Кмет Трифонов,
зам. Кмет Милена Божанова, зам. Кмет Димитър Петков и представители на общинска
администрация.
Уведомление за отсъствие е постъпило от общинския съветник г-жа Севда Ерменкова.
Няма постъпили питания.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 13 точки. Няма
допълнително постъпили точки, така че предлагам на вашето внимание проекта за дневен ред
на днешното заседание:
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2021год.
2.Приемане на Общинска Програма за опазване на околната среда с период на
действие 2021–2027г.
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ 2021год. и одобряване на оценки за продажбата им,
чрез публичен търг.
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2021год. И одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и сгради като материали

5.Прекратяване на съсобственост в УПИ I, кад. № 96 от кв. 5 по регулационния план
на с. Звезда, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта на
Общината.
6.Прекратяване на съсобственост в УПИ II, кад.№431 от кв.41 по регулационния
план на с.Водица, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта
на Общината
7.Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – сгради (опорен пункт,
снегорина база) находящи се местност „Калакоч“ на с. Паламарца
8.Проект за изменение на ОУПО Попово и ПЗ/План за застрояване/ с цел
разширение на съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/ на с.
Медовина, общ. Попово и Промяна на предназначение на земеделска земя за
неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 47634.66.12 по КККР /Кадастрална
карта и кадастрални регистри - общинска публична собственост/ на землище с.
Медовина, общ.Попово
9.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план на
линеен обект от техническата инфраструктура – подземна кабелна захранваща
линия нн 1 kv за нуждите на агенция „пътна инфраструктура” на територията на
Община Попово.
10.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2021/2022 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
11.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на
“МБАЛ-Попово” ЕООД за 2020 г.
12.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Който е съгласен така прочетения проект за дневен ред да стане дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува
Гласуваме : ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА.

- 28
- 0
- 0

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
Преди да дам думата на комисиите за становища, ще дам думата на г-н Мариян
Маринов да направи допълнение по първа точка, по скоро доколкото разбирам уточнение.
Мариян Маринов – общинска администрация.
Уважаеми дами и господа общински съветници, налага се едно допълнение към
докладната. Нова точка 10, а десет ще стане единадесет, става въпрос за назначен
служител в общинска администрация Попово като здравен медиатор, който е с
местожителство с. Славяново и се налага да се допълни приложение 9, където е списъка
на персонала от делегираните от държавата дейности, които имат право да им се заплаща
транспортните разходи за 2021г., дамата се казва Афизе Невзатова Хасанова. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Маринов, как е точната редакция на точката, за да знам и да я подложа на
гласуване.
Мариян Маринов – общинска администрация.
Допълва Приложение №9 към Решение №149 по Протокол №16 от 25.02.2021г.,
като в Списъка на персонал в делегирани от държавата дейности имащи право на
заплащане на транспортните разходи за 2021г. се добавя:
Афизе Невзатова Хасанова – здравен медиатор в Община Попово, с
направление за пътуване с. Славяново – гр. Попово.
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-да зам. Кметове,
уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински
съветници, на своето заседание нашата комисия състав с четири гласа ЗА и един
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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. Кметове, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители
на общинска администрация, нашата комисия заседава на 27.09 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 три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.

Хасан Хасан – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове 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 два гласа ЗА и два
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ не 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 зам. Кметове,
уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги,
нашата комисия заседава вчера от 13:30 часа в не пълен състав и по първа точка с четири
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 зам.
Кметове, уважаеми колеги, нашата комисия заседава в пълен състав и с 4 гласа ЗА и един
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение по първа точка от дневния ред. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, ще зачета само основанията, няма да зачитам като цяло проекта за
решение. Имате го раздаден в писмен вид, ще коментираме и ще поставя на гласуване
само допълнението, което беше направено от г-н Маринов.
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. Изменя се т. 11.1. от Решение №149 по Протокол № 16 от 25.02.2021 г. и
става: „Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на
4 350 000 лв.;
2. Изменя се т. 11.3. от Решение №149 по Протокол № 16 от 25.02.2021 г. и
става: „Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. в размер на
5 505 566 лв.;
3. Увеличават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация”, §4600 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”, в частта за
местни дейности със сумата от 29 000 лв.;
4. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички” – обект „Изготвяне на инвестиционен проект за
Многофункционална спортна площадка в гр. Попово, кв. 148, УПИ ІV“ със сумата
7 000 лв. /източник на финансиране: собствени бюджетни средства/.
5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички” – обект „Изготвяне на инвестиционен проект за

Многофункционална спортна площадка в с. Зараево, общ. Попово, кв. 32“ със
сумата
5 000 лв. /източник на финансиране: собствени бюджетни средства/;
6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички” – обект „Изготвяне на КПИИ за Спортна
площадка за мини футбол в с. Ковачевец, общ. Попово, кв. 45, УПИ І“ със сумата 6
000 лв. /източник на финансиране: собствени бюджетни средства/.
7. Намалява се Дейност 122 „Общинска администрация”, §10-15
„Материали“ в частта за местните дейности с 18 000 лв.;
8. Намалява се Дейност 122 „Общинска администрация”, §43-09 „Други
субсидии и плащания“ в частта за местните дейности с 29 000 лв.;
9. В Приложение №23 към Решение №149 по Протокол №16 от 25.02.2021 г.,
изменено с Решение № 182 по Протокол №18 от 27.05.2021 г. – Справка по чл. 89 от
ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови
разходи се правят следните изменения:
- отпада обект Текущ ремонт на покрив кметство с. Посабина, общ. Попово
/АОС № 572/04.07.2002 г., построена 1984 г./ със сумата 6 000 лв.;
- отпада обект Текущ ремонт на покрив, спортна зала с. Садина, общ. Попово
/АОС №150/02.02.1998 г., построена 1989 г./ със сумата от 5 000 лв.
- отпада обект Текущ ремонт на мост с. Помощица, общ. Попово със сумата от
7 000 лв.
- добавя се обект Текущ ремонт на покрив, Читалище с. Садина, общ. Попово
/АОС №300/26.10.1998 г., построена 1950 г./ със сумата от 18 000 лв.;
10.Допълва Приложение №9 към Решение №149 по Протокол №16 от
25.02.2021г., като в Списъка на персонал в делегирани от държавата дейности имащи
право на заплащане на транспортните разходи за 2021г. се добавя:
Афизе Невзатова Хасанова – здравен медиатор в Община Попово, с
направление за пътуване с. Славяново – гр. Попово.
11. 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. Ако имате въпроси, всъщност имате
думата за предложения, мнения и коментари по актуализацията на Бюджета, заповядайте.
Има ли въпроси? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, колеги, аз със групата наща на
ГЕРБ се запознахме много обстойно с докладната и стигнахме до едно много интересно
заключение, т.1 и т.2 от решенията за увеличение на максималния размер на новия
общински дълг ни водят към това, че г-н Кмета прави заявка за девети мандат.
Направихме си труда да видиме два мандата назад какво се случва септември, октомври и
се оказва аналогично, че две години преди изборите започваме да работим в тази посока, в
което няма нищо лошо, но все пак гражданите да знаят,че има вече кандидат за Кмет на
месните избори след две години. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, може и така да е, но незнам какво общо има с обсъждането на
бюджета това в момента. И моя коментар може би е не най правилен в момента, но аз
искам да направя коментар по отношение на обсъждането, защото не е нормално да
правим обсъждане за вземане на нов дълг и никой от гражданите, пък най малко от
общинските съветници да се бяха позаинтересували и да дойдат и да видим как този дълг
ще бъде взет, къде ще бъде разпределен, по какъв начин ще бъде използван? За съжаление

нямаше абсолютно никакъв интерес. Тук, в тази зала се бяхме събрали доста хора с идеята
да направим едно обществено обсъждане, да чуем мнението на гражданите, вашето
мнение – как точно бихме могли, дали има смисъл от това, как бихме го изразходвали и за
мое най голямо съжаление нямаше никакъв интерес от никого. Може би такава е
обстановката, доста тягостна и по отношение на липса на правителство и по отношение на
здравословно състояние, но все пак живота си продължава и трябва и трябва да бъде по
някакъв начин обслужван.
Така, добре, да чуя и други мнения. Извинявам се, че се възползвам от правото,
което имам като водещ, но за мен беше важно да го кажа. Има ли други желаещи да се
изкажат конкретно по отношение актуализацията на бюджета. Невиждам. Добре. В такъв
случай преминаваме към гласуване по тази точка, всъщност първо подлагам на гласуване
допълнението към решението, което направи г-н Маринов. Който е съгласен това
предложение да влезе в проекта за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
1

Решението за промяна, което беше направено от г-н Маринов се приема ! И сега
гласуваме като цяло решението за актуализация на бюджета, което е раздадено в писмен
вид, плюс допълнението, което беше направено от г-н Маринов. Който е съгласен,
гласуваме поименно:

Гласуваме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПОИМЕННО:

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Леман Зейнунова Мюмюнова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Петър Велчев Лазаров
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-

22
0
6

Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 212
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. Изменя се т. 11.1. от Решение №149 по Протокол № 16 от 25.02.2021 г. и
става: „Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на
4 350 000 лв.;
2. Изменя се т. 11.3. от Решение №149 по Протокол № 16 от 25.02.2021 г. и
става: „Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. в размер на
5 505 566 лв.;
3. Увеличават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация”, §4600 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”, в частта за
местни дейности със сумата от 29 000 лв.;
4. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички” – обект „Изготвяне на инвестиционен проект за
Многофункционална спортна площадка в гр. Попово, кв. 148, УПИ ІV“ със сумата
7 000 лв. /източник на финансиране: собствени бюджетни средства/.
5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички” – обект „Изготвяне на инвестиционен проект за

Многофункционална спортна площадка в с. Зараево, общ. Попово, кв. 32“ със
сумата
5 000 лв. /източник на финансиране: собствени бюджетни средства/;
6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички” – обект „Изготвяне на КПИИ за Спортна
площадка за мини футбол в с. Ковачевец, общ. Попово, кв. 45, УПИ І“ със сумата 6
000 лв. /източник на финансиране: собствени бюджетни средства/.
7. Намалява се Дейност 122 „Общинска администрация”, §10-15
„Материали“ в частта за местните дейности с 18 000 лв.;
8. Намалява се Дейност 122 „Общинска администрация”, §43-09 „Други
субсидии и плащания“ в частта за местните дейности с 29 000 лв.;
9. В Приложение №23 към Решение №149 по Протокол №16 от 25.02.2021 г.,
изменено с Решение № 182 по Протокол №18 от 27.05.2021 г. – Справка по чл. 89 от
ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови
разходи се правят следните изменения:
- отпада обект Текущ ремонт на покрив кметство с. Посабина, общ. Попово
/АОС № 572/04.07.2002 г., построена 1984 г./ със сумата 6 000 лв.;
- отпада обект Текущ ремонт на покрив, спортна зала с. Садина, общ. Попово
/АОС №150/02.02.1998 г., построена 1989 г./ със сумата от 5 000 лв.
- отпада обект Текущ ремонт на мост с. Помощица, общ. Попово със сумата от
7 000 лв.
- добавя се обект Текущ ремонт на покрив, Читалище с. Садина, общ. Попово
/АОС №300/26.10.1998 г., построена 1950 г./ със сумата от 18 000 лв.;
10.Допълва Приложение №9 към Решение №149 по Протокол №16 от
25.02.2021г., като в Списъка на персонал в делегирани от държавата дейности имащи
право на заплащане на транспортните разходи за 2021г. се добавя:
Афизе Невзатова Хасанова – здравен медиатор в Община Попово, с
направление за пътуване с. Славяново – гр. Попово.
11. 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.Приемане на Общинска Програма за опазване на околната среда с период на
действие 2021–2027г.
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-да зам. Кметове,
уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински

съветници, на своето заседание нашата комисия с пет 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. Нашата комисия 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 Ви, уважаеми колежки и колеги, нашата с пет гласа ЗА също подкрепяме
проекта за решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. С четири 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. С 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, в съответствие с чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната
среда /ЗООС/, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Общинска „Програма за опазване на околната среда“ на Община Попово с
период на действие 2021-2027г.
Имате думата за въпроси, заповядайте. Имаме ли въпроси по тази втора? Няма.
Преминаваме към гласуване, гласуването по тази точка е явно.

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 213
На основание чл. 21, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, в съответствие с чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната
среда /ЗООС/, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Общинска „Програма за опазване на околната среда“ на Община Попово с
период на действие 2021-2027г.

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ 2021год. 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, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря. По тази точка от Дневния ред нашата комисия 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, уважаеми колежки и колеги, нашата с четири гласа ЗА също
подкрепяме проекта за решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, предложението за решение има следния вид:

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

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2021 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

Кат

НТП

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

Посабина

57875.30.256

1,405

3

нива

14414

1287

Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

57649.112.131
57649.112.133
57649.112.135
57649.113.136
57649.113.137
57649.113.143
57649.112.343
57649.112.337

0,477
0,595
0,522
0,514
0,587

4
4
4
4
4
4

зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих

14418
10520
10521
10522
14419

298

10523

356

14191

347

14188

650

14431

85

14432

344

14433

346

Попово
Попово
Медовина
Медовина
Медовина

47634.102.354
47634.102.374
47634.102.375

0,571
0,556
1,041
0,123
0,495
0,499

4
4
9
3
3

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

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е предложението за решение. Колеги, имате ли въпроси? Няма. Добре. Който
е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПОИМЕННО:

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

362
317
313
357

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ксения Василева Павлова
Леман Зейнунова Мюмюнова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 214
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 2021 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

Кат

НТП

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

Посабина

57875.30.256

1,405

3

нива

14414

1287

Попово

57649.112.131

0,477

4

зем.тр. и отдих

14418

298

Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Медовина
Медовина
Медовина

57649.112.133
57649.112.135
57649.113.136
57649.113.137
57649.113.143
57649.112.343
57649.112.337
47634.102.354
47634.102.374
47634.102.375

0,595
0,522
0,514
0,587
0,571
0,556
1,041
0,123
0,495
0,499

4
4
4
4
4
4
4
9
3
3

зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих
зем.тр. и отдих

10520
10521
10522
14419

362

10523

356

14191

347

14188

650

14431

85

14432

344

14433

346

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

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2021год. 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, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка
Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Благодаря. По тази точка от Дневния ред нашата комисия 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, уважаеми колежки и колеги, нашата с три гласа ЗА също подкрепяме
проекта за решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка е много дълго и садържа доста цифри,
така че позволете ми да прочета само основанията, имате го предварително раздаден 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

317
313
357

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
в община Попово през 2021год.,
в раздел III, т.А – имоти под наем с: ПИ кад.№ 657 от кв.3 по регулационния план
на с.Славяново с площ 2345кв.м. и УПИ IV от кв.19 по регулационния план на с.Садина с
площ 1260 кв.м.;
в раздел ІІІ, т.Б І – имоти за продажба с: ПИ с ид.57649.503.3948 по КК на
гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ с ид.57649.503.3995 по КК на гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ
с ид.57649.503.3996 по КК на гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ с ид.57649.503.3993 по КК на
гр.Попово, ул.„Освобождение“№1; УПИ Х от кв.1 по рег.план на с.Кардам; УПИ ІV - 798
от кв.58 по рег.план на с.Садина; 2 броя гаражи ведно с дворното място под тях в УПИ II –
494 от кв.53 по рег.план на с.Светлен; сгради като материали находящи се в имоти с ид.
57875.30.173; 57875.30.174; 57875.30.177 и 57875.30.100 по КК на землище с.Посабина
2. Одобрява начална продажна цена :
- 11 040 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3948 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 551 кв.м., собственост на Общината по АОС
13568/22.03.19г. Цената е без ДДС.
- 37 110 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3995 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 1693 кв.м., собственост на Общината по АОС
14423/21.07.21г. Цената е без ДДС.
- 55 420 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3996 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 2464 кв.м., собственост на Общината по АОС
14422/21.07.21г. Цената е без ДДС.
- 9 517.50 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3993 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул. „Освобождение“№1 с площ 423 кв.м., собственост на Общината по АОС
14272/18.03.21г. Цената е без ДДС.
- 1 934.10 лева за УПИ Х от кв.1 по регулационния план на с.Кардам с площ 470
кв.м. собственост на Общината по АОС 14296/16.04.21г. Цената е без ДДС.
- 7 945.30 лева за УПИ ІV - 798 от кв.58 по регулационния план на с.Садина с площ
2700 кв.м., собственост на Общината по АОС 14420/07.07.21г. Цената е без ДДС.

- 1 342 лева за два броя гаражи с площ 80.58 кв.м. ведно с дворното място под тях,
находящи се в УПИ II – 494 от кв.53 по регулационния план на с.Светлен, собственост на
Общината по АОС 14186/09.07.20г.
- 76.50 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор
57875.30.173 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
- 134.50 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор
57875.30.174 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
- 708 лева за сгради като материали находящи се в имот с идентификатор
57875.30.177 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
- 1 212.50 лева за сгради като материали находящи се в имот с идентификатор
57875.30.100 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай гласуваме. Г-н Димитров,
заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, аз го споделих и на
председателски съвет, продажбата на тези три имота в младост е ли възможно да
запишеме в нашето решение сумите, които ще се добият от продажбата на тези имоти да
бъдат използвани за реализация на проекта, който Община Попово задели средства в

бюджет 2021г. Доколкото имам информация проекта инфраструктурния на тези парцели
вече е в много напреднала фаза, защото тук става въпрос за над сто хиляди лева, които
общината при продажбата ще придобие. Тези пари да ги използваме за реализацията на
този инфраструктурен проект, смятам че е резонно това, защото иначе продаваме на
хората виждате за какви суми става въпрос – 55 хиляди без ддс, 37 хиляди без ддс, а там
няма нито ток, нито вода, нито мръсен канал, нито нищо. Затова нека кажат и
финансистите, ако е възможно това нещо, така ще улесним смятам и общината, тези
средства да ги използваме за реализацията на тоя инфраструктурен проект, който пак
казвам, мисля че е и готов вече. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Кой би могъл да направи коментар на това предложение?
Г-н Маринов?
Мариян Маринов – общинска администрация
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Димитров, това няма
как да се впише в настоящата докладна, но е предмет на обсъждане при изготвяне на
бюджета за следващата бюджетна година. По принцип прихода от продажба на такива
земи, този вид финансов ресурс се използва за основни ремонти, за придобиване на
дълготрайни активи, така че напълно е резонно прихода, който се получи, след като бъде
внесено решението за бюджета за 2021г., може да намери отражение в инвестиционната
програма, стига вие да го утвърдите и да го подкрепите като Общински съвет. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Маринов. Г-н Димитров, това като обяснение удовлетворява ли
ви?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз смятам, че тези пари реално могат да се използват. Г-н Маринов също каза, че
ремонти и така нататък, но тук става въпрос, че ние продаваме нещо на много сериозна
цена и го водим УПИ, а това реално не е УПИ, защото няма никакви комуникации там,
абсолютно никакви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Е, да но нали се действа по въпроса, доколкото разбрах от вас, имаме напредък.
Димитър Димитров – общински съветник
Да, но от къде ще осигурим парите за това? Спомням си и при последния разговор с
г-н Кмета, че това ще се случи наистина, но дали бюджета ще го позволи 2022г. никой не
може да каже. А там виждате интереса е огромен. Там всичко се изкупи. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Д-р Веселинов?
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Да, логично е, но нека стане факт, нека да има собственици и тогава да го
гласуваме, нямам нищо против. Мариян Маринов ви каза, но как да го обвържем сега тук
с някакво решение, след като точката е друга. Да, прав си.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Други коментари, предложения за решение има ли? Невиждам. Не
пропускам никого, в такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
ГЛАСУВАМЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОИМЕННО:

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
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15.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Леман Зейнунова Мюмюнова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев
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КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ЗА
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема!

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 215
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 2021год.,

в раздел III, т.А – имоти под наем с: ПИ кад.№ 657 от кв.3 по регулационния план
на с.Славяново с площ 2345кв.м. и УПИ IV от кв.19 по регулационния план на с.Садина с
площ 1260 кв.м.;
в раздел ІІІ, т.Б І – имоти за продажба с: ПИ с ид.57649.503.3948 по КК на
гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ с ид.57649.503.3995 по КК на гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ
с ид.57649.503.3996 по КК на гр.Попово, кв.„Младост“; ПИ с ид.57649.503.3993 по КК на
гр.Попово, ул.„Освобождение“№1; УПИ Х от кв.1 по рег.план на с.Кардам; УПИ ІV - 798
от кв.58 по рег.план на с.Садина; 2 броя гаражи ведно с дворното място под тях в УПИ II –
494 от кв.53 по рег.план на с.Светлен; сгради като материали находящи се в имоти с ид.
57875.30.173; 57875.30.174; 57875.30.177 и 57875.30.100 по КК на землище с.Посабина
2. Одобрява начална продажна цена :
- 11 040 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3948 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 551 кв.м., собственост на Общината по АОС
13568/22.03.19г. Цената е без ДДС.
- 37 110 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3995 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 1693 кв.м., собственост на Общината по АОС
14423/21.07.21г. Цената е без ДДС.
- 55 420 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3996 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 2464 кв.м., собственост на Общината по АОС
14422/21.07.21г. Цената е без ДДС.
- 9 517.50 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3993 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул. „Освобождение“№1 с площ 423 кв.м., собственост на Общината по АОС
14272/18.03.21г. Цената е без ДДС.
- 1 934.10 лева за УПИ Х от кв.1 по регулационния план на с.Кардам с площ 470
кв.м. собственост на Общината по АОС 14296/16.04.21г. Цената е без ДДС.
- 7 945.30 лева за УПИ ІV - 798 от кв.58 по регулационния план на с.Садина с площ
2700 кв.м., собственост на Общината по АОС 14420/07.07.21г. Цената е без ДДС.

- 1 342 лева за два броя гаражи с площ 80.58 кв.м. ведно с дворното място под тях,
находящи се в УПИ II – 494 от кв.53 по регулационния план на с.Светлен, собственост на
Общината по АОС 14186/09.07.20г.
- 76.50 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор
57875.30.173 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
- 134.50 лева за сграда като материали находяща се в имот с идентификатор
57875.30.174 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
- 708 лева за сгради като материали находящи се в имот с идентификатор
57875.30.177 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
- 1 212.50 лева за сгради като материали находящи се в имот с идентификатор
57875.30.100 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Прекратяване на съсобственост в УПИ I, кад. № 96 от кв. 5 по регулационния план
на с. Звезда, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта на
Общината.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“

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, с предварителна уговорка да докладваме и по т.6, тъй като е идентична
С Т.5. И така, значи по т.5 и т.6 от дневния ред 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, уважаеми колежки и колеги, нашата по тези т.5 и т.6, както казаха
вече те са идентични и по двете точки с четири гласа ЗА също подкрепяме проекта за
решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. И ние също с четири гласа ЗА, подкрепяме предложението за решение
по т.5 и т.6. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по т.5 има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост
в УПИ I, кад.№96 от кв.5 по регулационния план на с.Звезда, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14298/23.04.21г., представляваща 7 кв.м. дворно място
придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Али Алиев
Садулов
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в
размер на 20 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси има ли? Няма. В такъв гласуваме поименно.
ГЛАСУВАМЕ
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ПОИМЕННО:

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Леман Зейнунова Мюмюнова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 216
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост
в УПИ I, кад.№96 от кв.5 по регулационния план на с.Звезда, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14298/23.04.21г., представляваща 7 кв.м. дворно място

придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Али Алиев
Садулов
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в
размер на 20 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Прекратяване на съсобственост в УПИ II, кад.№431 от кв.41 по регулационния
план на с.Водица, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта
на Общината
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
И тъй като по т.6 чухме становищата на комисиите, позволете ми директно да
прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ II, кад.№431 от кв.41 по регулационния план на с.Водица, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14434/10.09.21г., представляваща 225кв.м. дворно
място придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на
Пламен Савов Пенев
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 633.50 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване
на всички дължими плащания от съсобственика.

Така, въпроси? Има ли въпроси? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуваме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПОИМЕННО:

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Леман Зейнунова Мюмюнова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
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Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 217
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал.1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ II, кад.№431 от кв.41 по регулационния план на с.Водица, чрез продажба частта
собственост на Общината по АОС 14434/10.09.21г., представляваща 225кв.м. дворно
място придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на
Пламен Савов Пенев
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 633.50 лева. Цената е без ДДС.

3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване
на всички дължими плащания от съсобственика.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот държавна собственост – сгради (опорен пункт,
снегорина база) находящи се местност „Калакоч“ на с. Паламарца
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“
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 тази точка с 5 гласа ЗА предлагаме да подкрепите
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.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. С четири гласа ЗА, подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по е следното:
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 7 от
НРПУРОИ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага
на
кмета
на
община
Попово
да
направи
искане,
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово на основание чл.54 от ЗДС върху
имот държавна собственост по АДС 4845/26.11.20г. представляващ:
- Сграда с идентификатор 55213.171.8.1 със ЗП 483 кв.м. с предназначение
(опорен пункт, снегоринна база);
- сграда с идентификатор 55213.171.8.2 със ЗП 26 кв.м. с предназначение (опорен
пункт, снегорина база) и
- сграда с идентификатор 55213.171.8.3 със ЗП 32 кв.м. с предназначение
(компресорно).
Сградите се намират в Поземлени имоти с идентификатори 55213.171.8 и 55213.171.4 по
кадастрална карта на с. Паламарца, община Попово, местност „Калакоч“ – горска
територия, отдел/подотдел 42/5.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Д-р Веселинов, заповядайте.

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Уважаеми съветници, г-н председател, трябва да ви кажа, че този въпрос се протака
с години. Истината е, че Областния управител Митко Стайков беше против. Да съм
достатъчно коректен, трябва да кажа, че групата на ГЕРБ в ОбС Попово направиха всичко
възможно да го убедят, но той така и не реши да ни съдейства и да започне процедура. Аз
сега се радвам, че нещата сега се променят, след като той не е Областен управител и не
само с Област Търговище, променят се нещата и на ниво правителство, министерства. Три
дни вече съм в София и имам доста радостни новини, но нека да не бързам, а да станат
факт. Става въпрос за средства, които 11 години имахме бариера да не идват към Попово.
Така че най после тази база Паламарца имаме възможност да стане наша собственост и
живот и здраве да имаме финансов ресурс с вас да гласуваме и да започнем поетапно и
постепенно да изграждаме тази база за ползване от деца, пенсионери и граждани. Ще
направим проект, проекто сметна документация, живота е пред нас. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на Д-р Веселинов. Коментари от ваша страна?
Въпроси? Няма желаещи да попитат нещо, така че преминаваме към гласуване.
Гласуването е поименно
Гласуваме ПОИМЕННО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Андрей Стефанов Петков
Бойко Радев Атанасов
Валентин Стефанов Витанов
Венетка Иванова Колева
Георги Петров Георгиев
Горан Иванов Цветков
Денис Николаев Юлиянов
Десислава Иванова Игнатова
Димитър Иванов Тодоров
Димитър Кънев Димитров
Дончо Николаев Дончев
Драгомир Анастасов Петров
Емел Мустафова Расимова
Златко Стефанов Иванов
Ксения Василева Павлова
Леман Зейнунова Мюмюнова
Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
Севда Лазарова Ерменкова
Стоян Петров Попвеличков
Тодор Стефанов Тодоров
Фатиме Алишева Реванска
Хасан Ахмет Хасан
Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 218
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 7 от
НРПУРОИ, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага
на
кмета
на
община
Попово
да
направи
искане,
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово на основание чл.54 от ЗДС върху
имот държавна собственост по АДС 4845/26.11.20г. представляващ:
- Сграда с идентификатор 55213.171.8.1 със ЗП 483 кв.м. с предназначение
(опорен пункт, снегоринна база);
- сграда с идентификатор 55213.171.8.2 със ЗП 26 кв.м. с предназначение (опорен
пункт, снегорина база) и
- сграда с идентификатор 55213.171.8.3 със ЗП 32 кв.м. с предназначение
(компресорно).
Сградите се намират в Поземлени имоти с идентификатори 55213.171.8 и 55213.171.4 по
кадастрална карта на с. Паламарца, община Попово, местност „Калакоч“ – горска
територия, отдел/подотдел 42/5.

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Проект за изменение на ОУПО Попово и ПЗ/План за застрояване/ с цел
разширение на съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/ на с.
Медовина, общ. Попово и Промяна на предназначение на земеделска земя за
неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 47634.66.12 по КККР /Кадастрална
карта и кадастрални регистри - общинска публична собственост/ на землище с.
Медовина, 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“

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 тази точка с 5 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.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. С четири гласа ЗА, подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
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, 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 47634.66.12 по
КККР на землище с. Медовина, общ. Попово за който се предвиди устройствена зона
“Тгп-о” – терени за гробищни паркове.
2. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор
47634.66.12 по КККР на землище с. Медовина, 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 проект за изменение
на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 47634.66.12 по КККР
на землище с. Медовина, общ. Попово.
На основание чл.124-б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание, извадка от ОУПО Попово и скица на имота
Колеги, имате ли въпроси? Невиждам. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

.
Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

28
0
0

РЕШЕНИЕ № 219
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, 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 47634.66.12 по
КККР на землище с. Медовина, общ. Попово за който се предвиди устройствена зона
“Тгп-о” – терени за гробищни паркове.
2. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор
47634.66.12 по КККР на землище с. Медовина, 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 проект за изменение
на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 47634.66.12 по КККР
на землище с. Медовина, общ. Попово.
На основание чл.124-б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание, извадка от ОУПО Попово и скица на имота

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план на
линеен обект от техническата инфраструктура – подземна кабелна захранваща
линия нн 1 kv за нуждите на агенция „пътна инфраструктура” на територията на
Община 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“
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 тази точка с 5 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.
Найден Иванов – общински съветник
Благодаря. С четири гласа ЗА, подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Проекта за решение има следния вид:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124
б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за изготвяне на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за изграждане на кабелна
захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ № 1058 на
Път II- 51 ''Търговище - Попово" км 58+700
2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, в съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл.
125 от ЗУТ.
3.Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП
– Парцеларен план на подземна оптична мрежа за за изграждане на кабелна захранваща
линия НН 1 kV електронни съобщения за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура ”
гр.София на територията на Община Попово.
4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: Техническо задание за проектиране на ПУП – Парцеларен план на
подземна оптична мрежа за за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV
електронни съобщения за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура ” гр.София на
територията на Община Попово. и ситуация.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

.
Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 220
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124
б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за изготвяне на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за изграждане на кабелна
захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ № 1058 на
Път II- 51 ''Търговище - Попово" км 58+700
2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, в съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл.
125 от ЗУТ.
3.Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП
– Парцеларен план на подземна оптична мрежа за за изграждане на кабелна захранваща
линия НН 1 kV електронни съобщения за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура ”
гр.София на територията на Община Попово.
4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: Техническо задание за проектиране на ПУП – Парцеларен план на
подземна оптична мрежа за за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV
електронни съобщения за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура ” гр.София на
територията на Община Попово. и ситуация.

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2021/2022 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преди да чуем г-н Попвеличков, разбирам че има промяна в табличния вид на
предложението за решение, заповядайте за да внесете яснота.
Йорданка Мичева – общинска администрация
Благодаря. Уважаеми дами и господа общински съветници, има промяна в т.1 на
табличния вид на решението, ОУ Св. Св.“Кирил и Методий“ с. Зараево първи клас стават
десет ученика и съответни няма нужда от дофинансиране и недостига съответно става
четиринадесет ученика. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля че това ви го раздадоха предварително, тази таблица за да се има предвид.
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. С 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам само основанията, няма да чета всичко останало. Проекта за решение има
следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 68, ал. 2-8, чл. 69 и чл. 63, ал. 3 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общинският съвет

РЕШИ
1.

За учебната 2021/2022г. утвърждава в общинските училища в община

Наименование на училището

IX
клас

ПГСС „Никола Пушкаров“,
гр.Попово

X клас

ХІ
клас

защитен, „д“
8 ученици

Недостиг

Общ брой
ученици

1
ученик

426

Попово паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка
/приложение № 7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование/, както следва:
2. За учебната 2021/2022г. утвърждава следните паралелки под минимума на
норматива
за броя на учениците в защитена от държавата специалност от професии, както
следва:
3. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Зараево да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2021/2022 година,
съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 68, ал. 4, т. 2 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
Наименование
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ VІІ IX
на училището клас клас клас клас клас клас клас клас
ОУ
„Св.Св.Кирил и
Методий”,
с.Зараево
ПГ „Христо
Ботев“,
гр.Попово
ПГСС „Никола
Пушкаров“,
гр.Попово

X
клас

ХІ ХІІ
клас клас

9
9
уче- учени- ници ци

Недостиг
14
ученици

„а“
12
ученици
„а“
15
ученици

Общ
брой
ученици
77

6
ученици

263

3
ученици

426

Приложения:
1. Мотивирани искания от директорите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Зараево,
ПГ „Христо Ботев“, гр.Попово и ПГСС „Никола Пушкаров“, гр.Попово с приложени
мотивирани становища на началника на РУО - Търговище

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

.
Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 221
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 68, ал. 2-8, чл. 69 и чл. 63, ал. 3 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общинският съвет

РЕШИ
1. За учебната 2021/2022г. утвърждава в общинските училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка
/приложение № 7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование/, както следва:

Наименован
ие на
училището
ОУ
„Св.Св.Кири
ли
Методий”,
с.Зараево
ПГ „Христо
Ботев“,
гр.Попово
ПГСС
„Никола
Пушкаров“,
гр.Попово

І
кла
с

ІІ
кла
с

ІІІ
кла
с

ІV
кла
с

V
кла
с

VІ
кла
с

VІІ
кла
с

IX
кла
с

X
клас

ХІ
кла
с

ХІІ
кла
с

9
9
уче уче
-ни- -ници
ци

Недости
г

14
ученици
„а“
12
учениц
и
„а“
15
уче
-ници

Об
щ
бро
й
учениц
и

77

6
ученици

263

3
ученици

426

2. За учебната 2021/2022г. утвърждава следните паралелки под минимума на
норматива за броя на учениците в защитена от държавата специалност от професии, както
следва:
Наименование на училището
ПГСС „Никола Пушкаров“,
гр.Попово

IX
клас

X клас
защитен, „д“
8 ученици

ХІ
клас

Недостиг

Общ брой
ученици

1
ученик

426

3. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност за ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Зараево да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2021/2022 година,
съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 68, ал. 4, т. 2 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование.
Приложения:
1. Мотивирани искания от директорите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Зараево,
ПГ „Христо Ботев“, гр.Попово и ПГСС „Никола Пушкаров“, гр.Попово с приложени
мотивирани становища на началника на РУО - Търговище
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на
“МБАЛ-Попово” ЕООД за 2020 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство,
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли представители на болницата? Имах обещание, че ще дойдат, г-н Яков
трябваше да бъде тук заедно с главния счетоводител. Колеги, ако искате докато
изчакваме, защото съм говорил лично с г-н Яков, че ще дойдат, ако искате да прескочим
тази точка? Добре, изчакваме ги още минутка тогава. Няма да нарушаваме Дневния ред.
Да чуем становищата на комисиите докато чакаме. Имате ли нещо против?
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, с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 г-н председател, нашата с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател, нашата комисия с два гласа ЗА, нула Против и два
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ не 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. С четири 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, с 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.
147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на
Община Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово”
ЕООД към 31.12.2020 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, представителите са вече тук. Д-р Веселинов, вие желаете ли думата?
Заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, искам да внеса и
някой допълнителни неща, които предстои да се случат, а и не само да се случат като
приход в общината, те касаят и наши решения. На 19 – 21ви проведохме национално общо
събрание на Кметовете на Общини и Председателите на Общински съвети и там на дълго
и на широко разисквахме един въпрос, който е спорен за голяма част от общините. Става
въпрос за сто милиона, които са гласувани от Народното събрание по Ковид кризата. Тези

сто милиона трябва да бъдат разпределени справедливо на базата на определени критерии
за общините. Тези сто милиона в проекто постановлението са записани, че се дават за
ковид дейности и мерки на общините и беше добавено от страна и натиск на управителния
съвет на Националното сдружение, където преобладават разбира се големите, областните
представители – Кметове и председатели на Общински съвети, не само за Ковид дейности,
тъй като трябва да се направи отчет пред Министерството на финансите за какво са
похарчени и други дейности, което развързваше ръцете да се харчи безразборно. Ние,
Кметовете на Общини с общински болници или звена здравни си държахме да се сложи
точка само за Ковид дейности и мерки, въпреки че аз ще ви кажа каква е сумата за
Община Попово. На нас, на мен като Кмет пък и с финансистите беше най – лесно да
вземем тези пари и да приключим с неразплатените до момента около 500 хил. лева, които
община Попово ги има. А това ще е възможно, ако в постановлението се включат и тези
други дейности, развръзват се ръцете. Кметовете на Областните центрове нямаха интерес
да не се включи и други дейности, тъй като там знаете една голяма част да некажа почти
всички, с малки изключения нямат общински болници и звена, а са болници, които са
държавни и няма как от бюджета на общината да отидат в държавната болница. Имаше и
общини, които също бяха против и това са общините, които формират сто процента и над
сто процента от собствените приходи, обвързване на бюджета и тъй като решихме
окончателно, за да има справедливост да бъде взета една мярка или един критерий на
базата на допълващата субсидия, която всяка община получава от националния бюджет.
Така че някой общини, богати нямат никаква допълваща субсидия, а пък имат вноска в
националния бюджет. И те също нямат интерес, защото няма да получат и лев. Стана
кошер и разправия. Стигна се до изчисления, които за Попово са благоприятни и аз тук
представителите на болницата искам да ги зарадвам. Защото ако решим и в
постановлението няма и други дейности, ние това трябва да го похарчим за нашата
общинска болница, а парите не са малко, те са шестстотин и двадесет хиляди лева.
Виждате каква огромна сума за пръв път от държавата ще влезе директно в общинската
болница. Така че ние ще разпределяме. Те да ме простят, но парите няма да им ги дадем
на тях, защото все още са търговско дружество и неможе от бюджета да даваме на
търговско дружество. Това сме ние тук с вас, които предстои да разпределим, а общината
да направи обществена поръчка, ще го решаваме съвместно. Дали по тяхното искане да
продължим ремонтите с неврологията, детско преместваме, това което стана с вътрешно
отделение е прекрасно и ни стопира ремонта на неврологично отделение или за този
ремонт да кажем отиват около триста хиляди, все пак ще има обществена поръчка, ако вие
се съгласите. Другия вариант е да помогнем за техника или оставащите пари да купим
скенер, дали е рециклиран, дали е нов или друга техника, която те кажат. Предстои да
разпределяме, разберете сто и двадесет хиляди лева. Спорът ще бъде, ако в
постановлението се пише и други дейности, това значи че е възможно да се включат в
бюджета, да приключим неразплатеното, да сме на нула, но ми се струва, че болницата
трябва да има предимство. Хвърлям ви го като размисъл, защото предстои да гласуваме
такова нещо до края на годината. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на Д-р Веселинов. Колеги, имате думата за въпроси по отношение на
отчета и баланса на болницата. Има ли желаещи? Да приемем, че няма, така ли?
Заповядайте г-н Анастасов.
Драгомир Анастасов – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, просто въпроса ми е към
управителя. Как се оправя с лекарите и със заплатите им, защото гледам някои общини,
Търново например вдигат заплати, за да задържат персонал и може би и ние за в бъдеще
трябва да мислим нещо такова, ако трябва допълнителни пари тук от общината, незнам
как ще стане, защото иначе болницата без лекари остане ли, виждаме за какво става дума.
Благодаря.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Анастасов за въпроса, но аз предлагам първо да гласуваме, защото
това не е обвързано с баланса за миналата година. Да гласуваме първо решението, ако
няма други въпроси за бюджета и след това да дадем думата на г-н Яков да ни обясни
какво е положението и как смята да продължи занапред. Съгласни ли сте с това? Така
подлагам на гласуване баланса и отчета на МБАЛ Попово за миналата година.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 222
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.

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

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово”
ЕООД към 31.12.2020 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Яков, заповядайте да кажете какво е настоящото положение, как се справяме с
Ковид кризата и евентуално как ще задържим и умножим лекарите.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово
Добър ден, уважаеми г-н председател, г-н Кмете, уважаеми общински съветници,
този въпрос който ми зададе колегата е много голям и много тревожен, защото кадри
няма. В България няма, не само в Попово. Обикалям постоянно, от Горна Оряховица
караме невролог, от Разград караме невролог, мед. Сестри привличаме от Търговище, от
Шумен имаше на предната кампания мед. Сестра. Знаете ли какво, оказа се даже, че няма
на кого да дадеш пари вече, дори да ги има. Благодарение на вашата помощ като
общински съветници затова, че сме труден район и г-н Веселинов се е преборил и ни се
дават средства, с които успяваме да индексираме заплатите. Освен това за Ковида се дават
и по хиляда лева на всеки, който участва вътре в лекуването на Ковид болните. За сега
мисля, че заплатите са сравнително поносими и добри в МБАЛ Попово. Плюс това храним
много по добре отколкото в Търговище и Омуртаг, то не е хубаво да го казвам, но се
търсят връзки да идват да лежат при нас в болницата, а не в Търговище и Омуртаг.

Болницата е препълнена в момента с Ковид болни, същевременно миналата година бяха
спрени плановите приеми, което не е добре за населението, но за нас като болница беше
добре, защото можех да командировам от неврология мед. Сестри и персонал, който да
прави пълни смените в Ковид отделението. Тази година не е така и в момента неврология
е пълна с болни. На предела на силите си са вътрешно отделение. Взели сме две сестри от
неврология, въпреки всичко се опитваме да се справяме, но пак ви казвам национален е
проблема с кадрите и докато не се измисли нещо на национално равнище, дори не е до
заплащането, как да се привличат млади кадри, незнам. Участвахме и в момента сме
признати за Център за специализация на специализанти. И в момента изготвяме договор за
специализация на млади лекари, които ще специализират в неврология или в хирургията в
Търговище, които евентуално след като завършат тази специализация да останат при нас
да работят. Искрено се надявам млади хора да дойдат и да останат при нас, защото
младите не разбират, че в малкия град по бързо и лесно се учи занаята, защото веднага го
хвърляш в боя. Докато в големите градове ги пращат цял ден да пишат само Изета и не
виждат болен. Но това с много убеждаване, агитация и реклама ще се опитаме да го
направим. Едно момче имаше скоро, забравих му името, дойде при нас, стоя два месеца,
втори курс е само и трябва да кара санитарски курс, възхитени са неврологията от него.
Хвърчи и работи наравно с докторите. Ей такива млади хора ни трябват. Сега има и едно
момиче четвърти курс, което кара някакъв стаж при нас, но е много рано, има още две
години докато завърши. Продължавам агитацията и търся даже и от други области, дори и
от южна България, ако можем да намерим, дано стане. Подали сте ми ръка,че може да им
дадем и жилище евентуално, ако искат. Това е, но ситуацията е тревожна. За заплатите в
момента няма проблем. Може да ги питате. Гледаме да спазваме националния рамков
договор и мисля, че сме малко по добре като възнаграждение, отколкото Търговищката
окръжна болница и за лекари и за мед. Сестри и за санитари. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Яков. Други въпроси има ли? Така невиждам. Какво да си пожелаем?
Да има по малко работа за болницата, въпреки че това за хората е по добре, за болницата
незнам, ама. Това трябваше да бъде дългосрочна политика, а не еднократен акт, защото
ние си изтървахме всички ни лекари отидоха в чужбина и сега тръгваме да търсим нещо,
което е стихийно и кампанийно. Ние няма да ги върнем така лесно. И с всички
специалисти, във всяко едно отношение е така. Изтърваме си младите и кадърни хора,
обучаваме ги, даваме им образование и те след това отиват да работят за чужди държави, а
ние тук си бием главата какво да правим. Защото няма политика, дългосрочна. Така,
преминаваме нататък.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
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” 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.Ибрям Мехмед Ахмед
150лв.
2.Марийка Димитрова Стефанова
300лв.
3.Драгомир Цонев Рачев
150лв.
4.Николай Димитров Николаев
650лв.
5.Иван Костадинов Димитров
100лв.
6.Диляна Сашева Цветкова
650лв.

7.Йордан Стефанов Йорданов
8.Теменужка Станева Николова
9.Исмет Османов Хасанов
10.Даринка Маринова Стоянова
11.Сашо Илиев Асенов
12.Севдалин Ганчев Маринов

-

200лв.
250лв.
250лв.
200лв.
200лв.
100лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Ахмед Семов Йосифов
2.Анелия Пенчева Александрова
3.Огнян Кънчев Пантов
4.Иван Евгениев Йорданов
5.Феврония Асенова Христова
ІІІ. За доуточняване:
1.Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
2.Евгения Илиева Николова
Общо са отпуснати 3200 лева, остатъка е 2520 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.Ибрям Мехмед Ахмед
150лв.
2.Марийка Димитрова Стефанова
300лв.
3.Драгомир Цонев Рачев
150лв.
4.Николай Димитров Николаев
650лв.
5.Иван Костадинов Димитров
100лв.
6.Диляна Сашева Цветкова
650лв.
7.Йордан Стефанов Йорданов
200лв.
8.Теменужка Станева Николова
250лв.
9.Исмет Османов Хасанов
250лв.
10.Даринка Маринова Стоянова
200лв.
11.Сашо Илиев Асенов
200лв.
12.Севдалин Ганчев Маринов
100лв.
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Ахмед Семов Йосифов
2.Анелия Пенчева Александрова
3.Огнян Кънчев Пантов

4.Иван Евгениев Йорданов
5.Феврония Асенова Христова
ІІІ. За доуточняване:
1.Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
2.Евгения Илиева Николова

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 223
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.Ибрям Мехмед Ахмед
150лв.
2.Марийка Димитрова Стефанова
300лв.
3.Драгомир Цонев Рачев
150лв.
4.Николай Димитров Николаев
650лв.
5.Иван Костадинов Димитров
100лв.
6.Диляна Сашева Цветкова
650лв.
7.Йордан Стефанов Йорданов
200лв.
8.Теменужка Станева Николова
250лв.
9.Исмет Османов Хасанов
250лв.
10.Даринка Маринова Стоянова
200лв.
11.Сашо Илиев Асенов
200лв.
12.Севдалин Ганчев Маринов
100лв.
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Ахмед Семов Йосифов

2.Анелия Пенчева Александрова
3.Огнян Кънчев Пантов
4.Иван Евгениев Йорданов
5.Феврония Асенова Христова
ІІІ. За доуточняване:
1.Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
2.Евгения Илиева Николова
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. Колеги? Да, г-жо Габровска? Ще има ли пак
фестивал някакъв?
Петя Габровска – общински съветник
Този път имам запитване от г-жа Донка Иванова, познавате я може би, тя беше
общественичка. В блок 6 в кв. Запад срещу тях има горичка ли, гора ли, такава запустяла
като джунгла, казва тя и са написали писмо преди месец, два до общината да се разреди,
защото като излезеш пред блока, няма какво да видиш, а само може да се уплашиш. Това е
сигнала на Донка Иванова, която ме помоли да поставя въпроса. И втория въпрос, който
тя ми зададе, тя лично има наблюдения, че има много хора в града, които са с ковид
симптоми или вече са с ковид и излизат, пазаруват, връщат се вкъщи, обикалят във
входовете. Тоест малко е разхлабено в това отношение за болните от Ковид, незнам от коя
страна, дали от Щаба, дали от Полиция, незнам, но тези два въпроса постави Донка
Иванова. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-жо Габровска. Аз мисля, че на първия ще му обърнат внимание, но за
втория. Други? Да, г-н Тодоров, заповядайте.
Тодор Тодоров – общински съветник
От много време искам да поставя въпроса, въздържам се към комисията по
безопасност на движението. Според мен има много скрити завои в града и е необходимо
поставянето на огледала, защото те ще предотвратят доста произшествия и ми се струва,
че тази комисия е хубаво да огледа. Посочвам за пример завоя при Селскостопанската
Гимназия, от където и да дойдеш, той е скрит, не виждаш нищо. Наистина е необходимо
на такива завои да има поставени огледала, които да показват дали идва някой от
платното, което е перпендикулярно на това, по което се движиш. Има и други такива,
мисля че не са толкова много. Все пак комисията е тази,която може да огледа тези места и
ако е необходимо да постави огледала. Те не са кой знае колко скъпи и могат да бъдат
поставени особено сега, когато предстои есенно зимния сезон. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Тодоров. Аз само да се присъединя, че положението с транспорта в
града, особено с паркирането и спирането е абсолютно неуредено. Аз лично не го
харесвам от никъде, има няколко конфликтни точки, които най вероятно полицията,
незнам кой трябва да се грижи за тези неща и създава предпоставки за ПТП та, говоря и
пред Родина, отзад към общинския пазар като спрат, особено петъчен ден там е
невъзможно. Пред Гуджера отпред пред магазина спират на три редици и там неможе да
се върви. Горе пред адвокатите. Имаме една наредба, която е за паркирането, спирането и
т.н., с която трябваше нещо да направим, така и не направихме трети мандат. Незнам дали
не е време вече да го направим, но колите наистина станаха много и имайте предвид, че
когато дойдат юли месец хората от чужбина за месец, да се предвижиш в нашия малък
град е кошмар. Единствено пешком е възможно, но то и пешком има предпоставки също

за …По едно време полицията бяха предприели една акция, особено петък пред
Общинския Пазар, проверяваха, спираха, не съм ги виждал два, три месеца.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Да, тук и аз съм виновен, но вие сами усещате, че ще настроим гражданите, ако
правим направим различни зони, платени. Излишно е да дразним гражданите, но е така.
Пак този въпрос се разисква в Националното сдружение и очаквам с постановление всяка
община или поне средните и големите да има на щат специалист по безопасност на
движението или двама, според големината и те да работят с тези комисии и с полицията.
Но тук вече и приемане на финансов ресурс за тези щатните бройки, които ще бъдат
спуснати и ще действат като помощни специалисти към комисията. Така е. Не само тези
огледала, тук в града трябва да започнем да слагаме, защото изоставаме и аз го виждам,
пътната сигнализация или най вече тези светещи, предупреждаващи пешеходни пътеки.
Имаше национално изложение на пътна сигнализация различни модели, които се
ангажирам, гледах ги, взели сме координатите, тези светещи соларни пътни знаци и
соларни високи пътни лампи, които трябва да започнем да поставяме и на тези нови
спирки, които сме започнали да слагаме в града и догодина ще продължим. Да, изоставаме
в това отношение и аз като Кмет си го признавам. Светофарите са вече незнам от колко
години и е проблем вече да ги поддържат от фирмата и тях трябва да ги подменяме с нови.
Така е. И до година в бюджета и видео наблюдение трябва да включим, наведнъж не
може, но постепенно всяка година да наслагваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря ви. Ако няма други закривам двадесет и второто заседание на ОбС
Попово. Благодаря Ви. Бъдете здрави
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