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ПРОТОКОЛ № 23
Днес, 28.10.2021 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО 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 третото 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.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 12 точки. Няма
допълнително постъпили точки, така че предлагам на вашето внимание проекта за дневен ред
на днешното заседание:
1. Актуализация на бюджета на Община Попово за 2021 год.
2.Поемане на общински дълг от Община Попово.
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2021г. и одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и вещи.
4. Проект за изменение на ОУПО Попово и ПЗ/План за застрояване/ с цел
разширение на съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/ на с.
Глогинка, общ. Попово и Промяна на предназначение на земеделска земя за
неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 15103.183.16 по КККР /Кадастрална
карта и кадастрални регистри - общинска публична собственост/ на землище с.
Глогинка, общ.Попово
5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план с цел промяна
на предназначението на земеделска земя за „Рекреационни и курортни дейности“ и

за „Атракции и спорт“
Търговище

в землището на село Водица , община Попово, област

6.Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на
Община Попово.
7.Oткриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания
от автобусни линии от Републиканската транспортна схема, квота на община
Попово “
8. Сключване на споразумение за партньорство, във връзка с процедура за
безвъзмездна финансова помощ №: BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с
пандемията” по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с
кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.
9.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛПопово” ЕООД
10.Приемане на правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни
двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
11.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
12.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
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ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Актуализация на бюджета 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 зам. Кметове, уважаеми
представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, на
своето заседание нашата комисия състав 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. 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 25.10 в пълен състав и след
като ни бяха разяснени някой от въпросите, които бяхме поставили към представителите
от финансовия отдел на общинската администрация, с четири гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение, единия от членовете беше в конфликт на интереси и по тази причина
не гласува. 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 три гласа ЗА, нула
ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекто решението, един от членовете не
гласува, поради конфликт на интереси. 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 подкрепя Актуализацията на бюджета на община Попово с четири гласа
ЗА, нула ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. 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 с 5 гласа ЗА подкрепя проекта. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, след като чухме становищата на комисиите, позволете ми да прочета
проекта за решение.
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. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §13-04 „Данък при
придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” с 42 190 лв.;
2. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §10-16 „Вода, горива и ел. енергия“ с 2 190 лв., в частта за
дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи за ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ с. Зараево;
3. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички“ по бюджета на Община Попово за 2021 г. с 40 000 лв.,
като сумата се предоставя на Футболен клуб “Черноломец-1919” гр. Попово
4. Увеличенията 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.
Иска ли някой да вземе отношение или всичко е изчистено в комисиите? Г-н Тодоров,
заповядайте.
Тодор Тодоров – общински съветник
Единствения въпрос, който остана в мен е, доколкото разбирам клуба има ново
ръководство и то е направило всичко, което е необходимо и е искало съответно отчет за
състоянието в което се намира клуба и започва на чисто, доколкото се разбрахме с новия
председател до края на януари ще внесат финансов отчет за изразходваните средства,
което е много добре, поздравления за това. Аз искам да попитам старото ръководство ще
направи ли отчет пред общинския съвет все пак за изхарчените средства през миналата
година? Говорим за старото ръководство на клуба. Мисля че е редно да имаме една
информация за един финансов отчет за дейността при старото ръководство. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Тодоров. Аз незнам, ако има отчет на новото дали няма да включи
изразходваните средства на старото, незнам дали тук няма да се препокрият двете неща,
но може би някой по компетентен.., Драго, заповядай.
Драгомир Петров – общински съветник
Ами мисля, така разбрахме като се направи отчета за старото какво е изразходвало
през годините, така ще се застъпи с това, което ще е за новото.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, г-н Тодоров, приемате ли това, че в отчета на новото ръководство ще бъде
включен и начина на изразходваните и изразходваните средства от старото ръководство?
Имаме двама общински съветника, които са в ръководството. Настоявате ли да има два
различни отчета, които да бъдат представени? Не! Оставаме на варианта при който ще
направим един отчет и след като го изслушаме ще вземем отношение по него. Добре,
разбрахме.
Има ли други въпроси по точката, не само за „Черноломец“? Невиждам. Добре, в
такъв случай приемаме, че сме изяснили нещата по отношение на Актуализацията и
преминаваме към гласуване.
Който е съгласен това предложение да влезе в проекта за решение, моля да гласува,
гласуваме ПОИМЕННО:
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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
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Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 224
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. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §13-04
„Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” с 42 190 лв.;
2. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §10-16 „Вода, горива и ел. енергия“ с 2 190 лв., в частта
за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи за ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево;
3. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички“ по бюджета на Община Попово за 2021 г. с 40
000 лв., като сумата се предоставя на Футболен клуб “Черноломец-1919” гр.
Попово
4. Увеличенията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
бюджета на общината за 2021 година.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2. Поемане на общински дълг от Община Попово.
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, 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, нашата 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. 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
Сега, тук имаме нещо за доуточняване в обяснителната част на докладната
записка. Кой ще вземе думата? Златко?
Златко Иванов – общински съветник
Просто има техническа грешка. Обект 33 не е ул. “Първомайска“, а е
„Първоармейска“.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да колеги, това наистина е техническа грешка в обяснителната записка, това не
влиза в решението, няма да го подлагам на гласуване. В обяснителната част обект 33:
Рехабилитация на ул.“Първомайска“ е записано в с. Водица, да се чете рехабилитация на
ул. “Първоармейска“ това е обяснението, което беше направено от г-н Иванов.
Така, други мнения, становища по отношение на докладната? Андрей Петков, заповядай.
Андрей Петков – общински съветник
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, зам, Кметове,
представители на общинска администрация, колеги, аз съм твърдо за посочените улици за
рехабилитация да бъдат асфалтирани и да бъдат наистина във вид удобен и приятен за
ползване. Заема, който предстои да гласуваме да бъде отпуснат за тази рехабилитация,
разбрах по време на комисията, че е разумен и Общината ще може да го обслужва и няма
да изпадне в затруднение. Но искам да чуя от г-н Кмета, аз съм сигурен, че неговия екип и
той имат решение по този казус, а казуса е точно за кв. 165. От тридесет години там има
улици, които не са помирисвали асфалт и искам той да каже и гражданите да чуят какво
мисли той, как ще се реши този проблем. По отношение на ул. „Белите брези“ знаем, че
през този мандат няма как да се завърши този проект, но ул. Д-р „Михаил Попов“, която
започва от „досото“ и завършва до бившата база на слепите, може ли да претърпи някаква
рехабилитация и част от проблемите на квартала да бъдат решени? Защото там наистина
проблемите са всяка зима и всяко лято, прах, киши, труден е наистина за движение този
маршрут. Благодаря ви, знам че ще получа точен отговор и ще бъде от полза на
гражданите, които живеят на тези улици.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петков. Други въпроси ако има? Петър Лазаров, заповядай.
Петър Лазаров – общински съветник
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, аз със сигурност ще подкрепя
точката, но искам да попитам от мое име и от името на моите избиратели, в града има
доста улици, в селата има, а в Садина няма нито една улица за ремонт, а положението е
много трагично. Аз живея в Садина и виждам всеки ден улиците. Това ми е въпроса.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроса е дали ще има нещо в Садина?
Петър Лазаров – общински съветник
Да. И кога, това ме питат моите избиратели.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, други въпроси?
Андрей Петков – общински съветник
Извинявам се колеги, но пропуснах. Имам молба, когато има общинско обсъждане
на такива важни въпроси, моля да бъдем уведомявани, за да реагираме адекватно. Лично
аз незнаех, че има обсъждане. Извинявам се.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз предишния път казах за съжаление никой нямаше нито от общинските
съветници, нито от гражданите, никой не дойде на обсъждането, което е жалко. Беше
разгласено по всички възможни начини, беше поместено в Местния вестник, по интернет,
на сайта на общината, по всякакъв начин по който може да бъде оповестено. Обявено
беше и аз останах учуден, че никой не дойде на обсъждането. Никой, нито един човек
нямаше! Между другото същото нещо се получава и с обсъждането на касовото
изпълнение на бюджета, там също никой не идва, въобще интереса е изключително слаб
от общинските съветници и от гражданите. Така, г-н Бодев, заповядайте.
Мариян Бодев – общински съветник
Моят въпрос е по отношение, когато става дума за пътната инфраструктура, то това
е една болна тема за всички жители на общината. Аз също съм съгласен за така поетия
дълг, няма да говоря за предизборни обещания, които бяха дадени, просто ще спомена, че
от 2019год., след ремонтните дейности на асфалтирания път от края на град Попово до
края на нашата територия в общината, в с. Зараево има един тротоар от 50 метра, който
остана така изкъртен и до ден днешен ненаправен. Имаме ли някакво отношение към
това? Можем ли да направим нещо? Това е точно в централната част на селото, от
Кметството до така да го нарека до края на парка. Това ми е въпроса.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Благодаря на г-н Бодев. Други въпроси? Г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря г-н председател, аз имам един не въпрос, а просто желание от жители на
с. Зараево и моля Д-р Веселинов да си запише тази улица, ул. „Драгоман“, ходих да я
видя, направо е нещо страшно там. Това е от централната част покрай читалището
направо нагоре, молбата им е не да се асфалтира, а ако може от този трошения асфалт да
се положи, за да се запълнят поне дупките, защото то с джип неможеш да минеш, а с лека
кола е немислимо просто. Там понеже е и наклон, баир лек и водата се стича и са станали
едни огромни коловози и е нещо страшно там. Просто молбата им е ако може тия дупки, с
този трошен асфалт да се позапълнят, за да се спаси малко положението. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Да дадем думата на д-р Веселинов, за да отговори и ако
има после въпроси уточняващи да продължим нататък.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, да, така
е, но аз винаги съм ви го казвал – 11 години нямаме постановление една стотинка. И нито
както казвам и на кметовете, нито ГЕРБ, нито ДПС помогнаха на общината. ДПС защо не
помогнаха, като помагат на техните общини, поне на селата където има преобладаващо
мюсюлманско население и улиците са в окаяно състояние. Да, вадих ви, показвах ви, пак
ли искате да ви покажа? За последните четири години колко пари, айде да не гледам в
страната, но в Опака, в Антоново и в Омуртаг се дадоха с постановление. Заради мен ли,
заради кой, но на нас не ни дават пари. Имам информация другата седмица, въпреки
лошата ситуация с Ковида и непредвидените разходите, които служебното правителство
трябва да отделя, се подготвя постановление за общините по инфраструктурни проекти.
Направил съм каквото мога. Колко милиона искахме, г-жо Божанова? Пет ли, последното
писмо? Е, половината да ни дадат пак е нещо. Защото с пет милиона за четири години
Опака е пред нас. Сигурно им трябват и на тях, но няма справедливост. Оставям
политиката. Искам да ви кажа, че тези пари, които поема общината като дълг са прозрачни
и е показано къде, какво ще се прави. При обсъждането и публикуването на сайта имаше
няколко искания и ние с финансистите и Божанова се съобразихме. След това постъпиха и
други искания, които са справедливи, но всички са справедливи, защото на всяко село му
трябва. Но с тези 4 милиона, които вие днес ще гласувате не приключва инвестиционната
програма на Община Попово. С бюджета догодина ние продължаваме с капиталови
вложения, които пак ще гласувате. Аз на кметовете това им обяснявам, не мислете, че сега

като гласуваме и от утре се започва усвояването на парите и ремонта. Има си процедури с
банки, има си обществени поръчки по избор на изпълнител. Цените постоянно скачат,
което е най тревожно. Но този кредит ще бъде сигурно паралелно или близо един до друг
с усвояването на бюджетните средства от 2022год., които пак с вас ще ги обсъждаме по
улици и по села. Кое гледахме като основа, не само големината на селата, не само
състоянието на уличната мрежа, както за града така и за селата, а гледахме и последните
години какви средства се усвоиха. Знаете преди две години по селата пуснахме, аз се
опитах да ги извадя - милион четиристотин и седем, това е след 2019год., за града този
мандат 2019-2023 са милион шестотин четирдесет и едно. 2015-2019 мандата за улична
мрежа Попово са 2 милиона 561хил., това е четвъртокласна общинска пътна мрежа
370хил. Добрев, за Садина исках само да ми извадите, но не я виждам последната
инвестиция в Садина. Имаш ли списъка при теб, тъй като има въпрос за Садина?
Георги Пенчев – общинска администрация
За Садина, селата които са асфалтирани в началото на 2020год. 159 436 лева ул.
„9ти септември“ и ул.“Димитър Благоев“.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Опитвам се да отговоря, че сме търсили справедливост. Имаше села, в които
вложихме пари и то не малко. Същото е и за Зараево. Пенчев, в Зараево колко пари бяха?
Георги Пенчев – общинска администрация
Зараево 206 483 по отчетни данни.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Вярно е, че тези пари до някъде нещо решиха, но на са достатъчни, така е и в
Садина. Така е в Садина, да, но пак да дадем в Садина, пак да дадем в Зараево, а на
другите населени места? Това и на кметовете им обяснявам, тези които са получили преди
две години сега малко да помълчат, не всички обаче. Водица и Ломци по 50 хил. на най
големите села не им дадохме. Сега сме засилили във Водица и Ломци. Славяново получи
не малко пари, пак не е включено. Медовина е на кантар, въпреки че и то е голямо село и
би трябвало да получи, а какво да правят малките села. Звезда протестират, да прави са
има една улица, но тя е 180 хил. лева, затова отидохме на по малкия проект- центъра.
Наистина тази улица в Звезда е най крещяща. Мога да кажа, че малко дадохме и за
Априлово. Може би ви прави впечатление и за Долна Кабда, но в Долна Кабда не сме
пипали нищо включително и пътя, който държавата трябва да направи. А там една махала
с 30-40 човека са оставени на самотек, е вярно сърдят се Априлово заради инвестицията в
Долна Кабда, но В Долна Кабда просто отсечката е такава, както и в Звезда. Неможем да
започнем с малко и да оставим до никъде улицата. Осиково също съм го оставил настрана,
колкото да са ми мили и драги и да имам там имотен интерес, трябва да има
справедливост. Горица, малко село, асфалтирахме, направихме нещо, пак искат, еми
искат, ама те всички искат. Затова ще се опитаме заедно с вас да направим някаква
справедливо разпределение на бюджета за следващата година по селата. Ако ни се
усмихне щастието и тези улици, които сме дали в министерството на финансите сега ни
подкрепят и няма да е такъв голям натиска за следващата година и пак ще гледаме Попово
и селата да разпределяме парите. Прав си аз на тези хора съм обещал, те стоят от години
там с бордюрите. Този бюджет 2022г., там не са само две, там са три улици, тези три
улици трябва да ги решим, въпреки че е на края на града, въпреки че в центъра има много
улици, които плачат за ремонт. Тази година се опитахме малко пари да пуснем, виждате в
града една фирма от Върбица с куп проблеми, претупа, върнахме ги, накарахме ги на
някой места да коригират, да махнат асфалта, но основната улица,която слиза до пазара и
читалището просто и мен ме е яд толкова време, че се бавят. Там са „Пътинжинеринг“
Търговище изпълнители. И тя ще стане. Затова сме я оставили и нея без да кърпим
улицата с тези дупки. Възможностите на кредита са това. Аз мисля че не е редно, с
изключение, обаче на Водица и там не съм убеден, незнам тук е Златко. Кмета ме
занимава за същата стойност да стигнем на половината на „Първоармейска“ , да се качим
към центъра, а от посока Цар Асен да усвоим другата част, която е също залегнала в

програмата на Общината. Но според мен там ще стане така, нито едната улица ще бъде до
край завършена, нито другата. Ето ви улица по улица най - належащи за всички села. Аз
съм готов това да го повдигнем и да го видят нашите граждани по селата. Осем милиона
296 хил. ни трябват само за селата за най - належащите улици. Ето ги, проекто сметна
документация за всички села, не сме оставили нито едно. Разбира се някой лично аз съм
ги коригирал, защото и субективния фактор е натежал и са ми стигнали до шест,
седемстотин хиляди на малки села, където сме правили проекто сметна документация, ще
ги коригираме. Но както и да ги коригираме пак ни трябват 6-7 милиона само за селата.
Отделно вече ще говорим за града. Освен Андрей, аз други въпроси за града не чух. Ако
сте съгласни, ако сте против тези улици, те са и второстепенни и основни, защото не може
да работим само по главните улици. Сега сме дали на финансите основните улици,
главните, които искаме, които са с подменено на първи етап ВиК искаме финансиране, за
да има града и на входа и на изхода облик и през централната част. Да видим.
Изостанахме, тези десет години си изостанахме, това е истината и си личи. И все пак съм
ви благодарен, че поддържате този кредит, защото без него неможем да решим нищо.
Бодев, за Зараево аз съм им обещал за този път, защото е крещящо и върви към
обществена сграда. Така е и Димитър Кънев където каза за Зараево, така е те са включени
тук в тези осем милиона и триста. А за тротоара Бодев, що не питахте стария Областен
управител? Значи минава държавния път, аз го критикувах за това, навсякъде където
минаха през населените места си направиха тротоарите, а Гагово, Зараево гледайте си
работата, защо? И създадохме конфликт тогава с хората, немогат да си влязат в дворовете,
в имотите, повдигнаха бордюрите и сега Общината да се оправя. Такова нещо да делиш
хората и да се биеш в гърдите, аз не приемам. Тогава го питах защо не направи както в
другите общини, минава държавния път, ами да направи и тротоарите, ама ние сме
прокажени. Затворена страница. Не го знам къде е. Между другото той и Областния
управител Парашкевов обеща да дойде, от днес се закрива учебната дейност, нещата са
много сериозни. Аз всеки ден, ама и вие чувате и виждате по шест седем човека берат
душа всеки ден в болницата и е претъпкана. Е молят се и вчера на д-р Русев една учителка
и в Бяла да я приеме и Търговище. Вече се чудим, ние не приемаме хора, добре че Енерго
Про даде парите и направихме основен ремонт. Хората умират по къщите, не можем да ги
приемем в болницата. До там сме я докарали. То както в България, така и Попово ще
остане май само територия без хора. И въпреки това има такива гласове против, даже днес
трябва да има протест от колко, от четири часа ли. Какво протестират, защо протестират,
всеки гледа интереса си. И днес трябваше да проверяваме имаме ли или нямаме зелен
сертификат, така е в заповедта. Сутринта го слушам един професор критикува
правителството, че много късно е въвело зеления сертификат по образците на Европа. И
сега предизборна кампания, но ми прави неприятно впечатление, че някой хора по
сайтовете, в постовете си такава кампания правят срещу мерките, срещу ваксините, че ми
е неудобно. Кой освен хората с медицинско образование, с изпити по имунология,
вирусология са специалисти и ще дават мнения по този начин, за мен не пряко
предизвикват хората към летален изход. Ще даваш ти съвети и ще се правиш на велик.
Мълчете си в тази ситуация. Като си решил да не се ваксинираш, защо си така настроен,
та се мъчиш и на другите да повлияеш. Не мога да го разбера това поведение. Неискаш да
се ваксинираш, никой не те кара на сила. Има ли други въпроси за кредита?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля че отговорихме на това, което беше поставено като въпроси. Има ли други
въпроси в това отношение? Има ли? Добре, мисля че изяснихме ситуацията. В такъв
случай, ако нямаме други въпроси с поемането на дълг:
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2 и чл. 4, т. 1, чл.
13, 14 и 17 от ЗОД, Общинският съвет

РЕШИ
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Попово да поеме общински дълг, при следните
условия:
1. Максимален размер на дълга – 4 305 000 /четири милиона триста и пет хиляди/
лева
2. Валута на дълга – български лева /BGN/;
3. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен;
4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи собствени приходи на Община Попово,
по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и обща
изравнителна субсидия на Община Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона
за публичните финанси.
5. Условията за погасяване:
5.1. Срок на погасяване:
- Окончателно погасяване – до 10 години, считано от датата на подписване на
договора за кредит;
- Начин на погасяване на главницата – до 120 равни месечни вноски, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
5.2. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви
от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна
субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗПФ/;
6. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други
6.1. Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 3.0 % /три
на сто/ за целия период на дълга;
6.2. В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената
сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен
процент по т. 6.1. завишен с предложена от участниците надбавка.
6.3. Такса, комисиони и други – до 0.05 % от размера на дълга.
II. На основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на
Община Попово да проведе процедура за избор на кредитна институция, съгласно
Наредбата за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник
на Община Попово по чл. 19 от ЗОД, която да осигури необходимото финансиране;
да подпише договора за кредит и договор за особен залог; както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т. I.
Приложение:
1. Протокол от проведено публично обсъждане
2. Пълно описание на проекта
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Мариян Венциславов Бодев
Найден Иванов Иванов
Николай Цонев Черкезов
Петранка Добрева Габровска
Петър Велчев Лазаров
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 225
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2 и чл. 4, т. 1, чл.
13, 14 и 17 от ЗОД, Общинският съвет

РЕШИ
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Попово да поеме общински дълг, при следните условия:
1. Максимален размер на дълга – 4 305 000 /четири милиона триста и пет хиляди/ лева
2. Валута на дълга – български лева /BGN/;
3. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен;
4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи
парични вземания, представляващи собствени приходи на Община Попово, по чл. 45, ал.
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и обща изравнителна субсидия
на Община Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.
5. Условията за погасяване:
5.1. Срок на погасяване:
- Окончателно погасяване – до 10 години, считано от датата на подписване на договора за
кредит;
- Начин на погасяване на главницата – до 120 равни месечни вноски, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
5.2. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от „а“
до „ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52,
ал.1, т.1, б.“б“ от ЗПФ/;
6. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други
6.1. Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 3.0 % /три на сто/
за целия период на дълга;
6.2. В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се
олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 6.1.
завишен с предложена от участниците надбавка.
6.3. Такса, комисиони и други – до 0.05 % от размера на дълга.
II. На основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на Община
Попово да проведе процедура за избор на кредитна институция, съгласно Наредбата за
избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Попово
по чл. 19 от ЗОД, която да осигури необходимото финансиране; да подпише договора за
кредит и договор за особен залог; както и да извърши всички останали необходими правни
и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.
Приложение:
1. Протокол от проведено публично обсъждане
2. Пълно описание на проекта
Да пожелаем на администрацията възможно най бързо да бъде предвижено това, да бъде
взет този дълг и да започне изпълнението, защото наистина е належащо във всяко едно
отношение и да бъдат изпълнени ангажиментите, които са към обяснителната записка за
поемането на дълга и горе долу да стане нормално положението не само в града, а и в
селата за предвижване.
Преминаваме по трета точка от Дневния ред:
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2021г. и одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и вещи.
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. 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
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
Уважаеми колеги, предложението за решение има следния вид:
На основание 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 ІІІ, т.Б І – имоти за продажба с: ПИ с ид.57649.503.3986 по КК на гр.Попово,
ул.„М.Маджаров“; ПИ с ид.57649.503.3987 по КК на гр.Попово, ул.„М.Маджаров“; ПИ с
ид.57649.503.3988 по КК на гр.Попово, ул.„М.Маджаров“; ПИ с ид.57649.503.3989 по КК
на гр.Попово,ул.„М.Маджаров“; ПИ с ид.57649.503.3990 по КК на гр.Попово,
ул.„М.Маджаров“;
в раздел ІІІ, т.Б ІII – веши за продажба с: Товарен автомобил ЗИЛ 130 с
рег.№Т5694МТ; Лек автомобил Мерцедес 260Е с рег.№Т5840ХТ; Автобус ученически
Отойол 27+1 места с рег.№Т0205ТН; Автобус ученически Отойол 27+1 места с
рег.№Т0206ТН; Автобус ученически Хюндай Кунти 15+1 места с рег.№Т9728ТТ;
Пистолет „Макаров“ 9х18 с идификационен № IK 381568; Пистолет „Макаров“ 9х18 с
идификационен № IK 381875; Пистолет „Аркус“ 9х19 с идификационен № 48FG101954
2. Одобрява начална продажна цена :
- 16 940 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3986 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
481кв.м., собственост на Общината по АОС 14443/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 17 220 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3987 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
493кв.м., собственост на Общината по АОС 14444/23.09.21г. Цената е без ДДС.

- 17 220 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3988 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул. „ Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
493кв.м., собственост на Общината по АОС 14445/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 17 220 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3989 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
493кв.м., собственост на Общината по АОС 14446/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 40 100 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3990 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
1114кв.м., собственост на Общината по АОС 14447/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 3 600 лева за товарен автомобил ЗИЛ 130 с рег.№Т5694МТ.
- 3 000 лева за лек автомобил Мерцедес 260Е с рег.№Т5840ХТ.
- 5 500 лева за автобус ученически Отойол 27+1 места с рег.№Т0205ТН.
- 4 500 лева за автобус ученически Отойол 27+1 места с рег.№Т0206ТН
- 6 000 лева за автобус ученически Хюндай Каунти 15+1 места с рег.№Т9728ТТ
- 50 лева за пистолет „Макаров“ 9х18 с идификационен № IK 381568.
- 50 лева за пистолет „Макаров“ 9х18 с идификационен № IK 381875
- 50 лева за пистолет „Аркус“ 9х19 с идификационен № 48FG101954
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е предложението за решение. Колеги, имате ли въпроси? Няма. Добре. Който
е съгласен, моля да гласува.
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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
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Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 226
На основание 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 ІІІ, т.Б І – имоти за продажба с: ПИ с ид.57649.503.3986 по КК на гр.Попово,
ул.„М.Маджаров“; ПИ с ид.57649.503.3987 по КК на гр.Попово, ул.„М.Маджаров“; ПИ с
ид.57649.503.3988 по КК на гр.Попово, ул.„М.Маджаров“; ПИ с ид.57649.503.3989 по КК
на гр.Попово,ул.„М.Маджаров“; ПИ с ид.57649.503.3990 по КК на гр.Попово,
ул.„М.Маджаров“;
в раздел ІІІ, т.Б ІII – веши за продажба с: Товарен автомобил ЗИЛ 130 с
рег.№Т5694МТ; Лек автомобил Мерцедес 260Е с рег.№Т5840ХТ; Автобус ученически
Отойол 27+1 места с рег.№Т0205ТН; Автобус ученически Отойол 27+1 места с
рег.№Т0206ТН; Автобус ученически Хюндай Кунти 15+1 места с рег.№Т9728ТТ;
Пистолет „Макаров“ 9х18 с идификационен № IK 381568; Пистолет „Макаров“ 9х18 с
идификационен № IK 381875; Пистолет „Аркус“ 9х19 с идификационен № 48FG101954
2. Одобрява начална продажна цена :
- 16 940 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3986 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
481кв.м., собственост на Общината по АОС 14443/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 17 220 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3987 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
493кв.м., собственост на Общината по АОС 14444/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 17 220 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3988 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул. „ Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
493кв.м., собственост на Общината по АОС 14445/23.09.21г. Цената е без ДДС.

- 17 220 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3989 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
493кв.м., собственост на Общината по АОС 14446/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 40 100 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3990 по кадастрална карта на
гр.Попово, ул.„Михаил Маджаров“ - „за обществено обслужващи дейности“ с площ
1114кв.м., собственост на Общината по АОС 14447/23.09.21г. Цената е без ДДС.
- 3 600 лева за товарен автомобил ЗИЛ 130 с рег.№Т5694МТ.
- 3 000 лева за лек автомобил Мерцедес 260Е с рег.№Т5840ХТ.
- 5 500 лева за автобус ученически Отойол 27+1 места с рег.№Т0205ТН.
- 4 500 лева за автобус ученически Отойол 27+1 места с рег.№Т0206ТН
- 6 000 лева за автобус ученически Хюндай Каунти 15+1 места с рег.№Т9728ТТ
- 50 лева за пистолет „Макаров“ 9х18 с идификационен № IK 381568.
- 50 лева за пистолет „Макаров“ 9х18 с идификационен № IK 381875
- 50 лева за пистолет „Аркус“ 9х19 с идификационен № 48FG101954
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Проект за изменение на ОУПО Попово и ПЗ/План за застрояване/ с цел
разширение на съществуващ гробищен парк /мюсюлмански гробища/ на с.
Глогинка, общ. Попово и Промяна на предназначение на земеделска земя за
неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 15103.183.16 по КККР /Кадастрална
карта и кадастрални регистри - общинска публична собственост/ на землище с.
Глогинка, общ.Попово
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
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 „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
Предложението за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на
община Попово/ОУПО/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15103.183.16 по
КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово , за който да се предвиди устройствена
зона “Тгп-о” – терени за гробищни паркове.
2. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор
15103.183.16 по КККР на землище с. Глогинка, общ.Попово да се изработи Подробен
устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди - за „ разширение на гробищен парк“.
3. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение
на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 15103.183.16 по
КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: техническо задание, извадка от ОУПО Попово и скица на имота

Имате ли въпроси? Не виждам, в такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуването е ЯВНО.
ГЛАСУВАМЕ

ЗА:

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
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0

Решението се приема!

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 227
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 15103.183.16 по
КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово , за който да се предвиди устройствена
зона “Тгп-о” – терени за гробищни паркове.

2. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор
15103.183.16 по КККР на землище с. Глогинка, общ.Попово да се изработи Подробен
устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди - за „ разширение на гробищен парк“.
3. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение
на ОУПО Попово и ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 15103.183.16 по
КККР на землище с. Глогинка, общ. Попово.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: техническо задание, извадка от ОУПО Попово и скица на имота

Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план с цел промяна
на предназначението на земеделска земя за „Рекреационни и курортни дейности“ и
за „Атракции и спорт“ в землището на село Водица , община Попово, област
Търговище
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
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 пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов.
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 има следния вид:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7, чл.124б, ал.1 от
ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на Подробен устройствен
план/ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/ и план-схеми на техническата
инфраструктура за имоти № 11716.20 и 11716.45 с начин на трайно ползване/НТП/
„спортно игрище ” за промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди съответно „спорт и атракция” и „рекреационни и курортни
дейности“. Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба №

8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в
съответствие с техническото задание по чл.125 от ЗУТ.
2. Общински съвет гр. Попово одобрява заданията по чл.125 от ЗУТ за изработване
на ПУП - ПЗ за ПИ № 11716.20 и № 11716.45 по КВС на с.Водица.
Приложения :
1. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП за имот
11716.92.20
2. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП за имот
11716.92.45
3. Скица № 15-1099768-09.10.2021 год. в М 1:2000 за имот 11716.92.45
4. Скица № 15-1099769-09.10.2021 год в М 1:5000 за имот 11716.92.20
5. Извадка от ОУПО на община Попово

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси има ли? Няма. В такъв гласуваме.

ГЛАСУВАМЕ

ЗА:

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

РЕШЕНИЕ № 228
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.7, чл.124б, ал.1 от
ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
3. Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на Подробен устройствен
план/ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/ и план-схеми на техническата
инфраструктура за имоти № 11716.20 и 11716.45 с начин на трайно ползване/НТП/

„спортно игрище ” за промяна предназначението на земеделската земя за
неземеделски нужди съответно „спорт и атракция” и „рекреационни и курортни
дейности“. Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба №
8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в
съответствие с техническото задание по чл.125 от ЗУТ.
4. Общински съвет гр. Попово одобрява заданията по чл.125 от ЗУТ за изработване
на ПУП - ПЗ за ПИ № 11716.20 и № 11716.45 по КВС на с.Водица.
Приложения :
6. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП за имот
11716.92.20
7. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП за имот
11716.92.45
8. Скица № 15-1099768-09.10.2021 год. в М 1:2000 за имот 11716.92.45
9. Скица № 15-1099769-09.10.2021 год в М 1:5000 за имот 11716.92.20
10. Извадка от ОУПО на община Попово

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на
Община Попово.
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
Благодаря Ви, уважаеми колежки и колеги, нашата с четири гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение. Благодаря Ви.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 24 а, ал. 11 и 12 от Закона за автомобилните превози, във връзка с чл.
24, ал. 5 и 6 от Наредба № 34 от 1999г. за таксиметров превоз на пътници, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Попово,
както следва:
1.1. Минимални цени:
•
дневна тарифа- 0.90лв.
•
нощна тарифа- 0.90лв
1.2. Максимални цени:
•
дневна тарифа- 1.49лв.
•
нощна тарифа- 1.49лв

Приложение: Протокол от проведена среща между представители на Общинска
администрация и таксиметрови превозвачи, работещи и регистрирани в Община
Попово

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

ЗА:

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Леман Мюмюнова е в конфликт на интереси и не участва в гласуването!
Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 229
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 24 а, ал. 11 и 12 от Закона за автомобилните превози, във връзка с чл.
24, ал. 5 и 6 от Наредба № 34 от 1999г. за таксиметров превоз на пътници, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Попово,
както следва:
1.1. Минимални цени:
•
дневна тарифа- 0.90лв.
•
нощна тарифа- 0.90лв
1.2. Максимални цени:
•
дневна тарифа- 1.49лв.
•
нощна тарифа- 1.49лв

Приложение: Протокол от проведена среща между представители на Общинска
администрация и таксиметрови превозвачи, работещи и регистрирани в Община
Попово

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Oткриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания
от автобусни линии от Републиканската транспортна схема, квота 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 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. 21, ал. 1. т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16 в от
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии,
съгласно приложени утвърдени маршрутни разписания, част от Републиканска
транспортна схема, от квотата на Община Попово по линията Разград-Попово, по
реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/
2.
С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите
функции относно подготовката, провеждането и избора на изпилнител/и по
процедурата на Кмета на община Попово, като го оправомощава да предприеме,
извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й по
реда на ЗОП.
3.
Възлага на Кмета на Община Попово да извърши всички действия по
провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка, при спазване
разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Приложение:
1.
Маршрутно разписание № 25101
2.
Маршрутно разписание № 25102
3.
Маршрутно разписание № 25103

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси? Няма желаещи да попитат нещо, така че преминаваме към гласуване.
Гласуването е ЯВНО
Гласуваме ЗА:

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Петър Лазаров е излязъл, добре.

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 230
На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16 в от
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии,
съгласно приложени утвърдени маршрутни разписания, част от Републиканска
транспортна схема, от квотата на Община Попово по линията Разград-Попово, по
реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/
2.
С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите
функции относно подготовката, провеждането и избора на изпилнител/и по
процедурата на Кмета на община Попово, като го оправомощава да предприеме,
извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й по
реда на ЗОП.
3.
Възлага на Кмета на Община Попово да извърши всички действия по
провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка, при спазване
разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Приложение:
1.
Маршрутно разписание № 25101
2.
Маршрутно разписание № 25102
3.
Маршрутно разписание № 25103

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Сключване на споразумение за партньорство, във връзка с процедура за
безвъзмездна финансова помощ №: BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с
пандемията” по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с
кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, 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 „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“ г-н Румен Русев:
Д-р Румен Русев – общински съветник
Уважаеми г-н председател, 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 „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник
Благодаря Ви г-н председател, 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. 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. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл.59, чл.61, ал.1 и ал.2
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.

Възлага на Кмета на общината да подпише Споразумение за партньорство

между Община Попово и Министерство на здравеопазването за подготовка и изпълнение
на проектното предложение процедура за безвъзмездна финансова помощ №:
BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9 „Подкрепа за
здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020г.

Колеги, имате ли въпроси? Г-н Кмете, заповядайте.

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Трябва да направим разлика, средствата които ви казах миналото заседание на
ОбС, излезе постановлението, но пак нещо изуитски вкарано там от тези 620 хил. лева,
които обявих, сега ни карат 15 процента доколкото си спомням всички общини да ги
заделим във връзка с пандемията за транспортни разходи. Все още не можем да получим
от Министерството на финансите какви са критериите, за да определим и да разпределим
тези транспортни разходи и на кои превозвачи и за сега се забавяме. Но това не означава,
че тези останалите пари няма да бъдат с обществена поръчка вкарани в болницата. Е,
имаме някой дребни разходи в общината, които също ще ги покрием, от бюджета сме ги
плащали, но всички пари от постановлението ще влязат в ремонт на болницата. Тези
средства, които са 162 хиляди, те са по искане на Министерството на здравеопазването, те
да обявяват обществените поръчки в общинските болници, те да си избират изпълнители
за тези средства, а ние само подкрепяме и гарантираме, че ще бъдат усвоени и естествено
като съпартньори и съинвеститори ще следим дали са по дадени от нас проекто сметни
документации, които искаха предварително. Ние дадохме много над, мисля че над 250
хиляди дадохме, отредиха тези 162 хиляди те са за общите помещения, доколкото си
спомням проектите, нашите проекто сметни документации са за асансьори, мъчихме се да
вкараме и кислородната инсталация, не се получи, но във всеки случай тези пари ще бъдат
необходими и ще влязат в общинската болница плюс тези, които са по постановление на
Министерски съвет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, благодаря на Д-р Веселинов. Въпроси? Има ли? Невиждам. 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 № 231
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл.59, чл.61, ал.1 и ал.2
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.

Възлага на Кмета на общината да подпише Споразумение за партньорство

между Община Попово и Министерство на здравеопазването за подготовка и изпълнение
на проектното предложение процедура за безвъзмездна финансова помощ №:
BG16RFOP001-9.001 “Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9 „Подкрепа за
здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020г.

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛПопово” ЕООД.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Становища: : ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, 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 „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“ г-н Румен Русев:
Румен Русев – 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 „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан:
Хасан Хасан – 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. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 26 от Закона за публичните
предприятия, чл. 62, ал. 2 и чл. 65 от Правилника за прилагане на закона за публичните
предприятия и чл. 16, т. 21 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на
собственост на Община Попово в търговските дружества с общинско участие в капитала,
за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира регистриран одитор Марияна Николова, диплома № 0822 за извършване
на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
на „МБАЛ-Попово“ ЕООД и упълномощава Управителя на „МБАЛ-Попово“ ЕООД да
сключи договор с нея.

Коментар на това предложение за решение? Въпроси? Няма. Колеги, който е съгласен,
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ

ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Има отсъстващи!
Решението се приема !

-

27
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0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 232
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 26 от Закона за публичните
предприятия, чл. 62, ал. 2 и чл. 65 от Правилника за прилагане на закона за публичните
предприятия и чл. 16, т. 21 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на
собственост на Община Попово в търговските дружества с общинско участие в капитала,
за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира регистриран одитор Марияна Николова, диплома № 0822 за извършване
на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
на „МБАЛ-Попово“ ЕООД и упълномощава Управителя на „МБАЛ-Попово“ ЕООД да
сключи договор с нея.

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Приемане на правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни
двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
Вносител: Д-р Стоян Попвеличков – председател на Временна комисия на Общински
съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и
извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово.
Становища: Временна комисия на Общински съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от Правилника
за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на
територията на община Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на Временна комисия на Общински
съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и
извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Попово г-н
Стоян Попвеличков.
Стоян Попвеличков – общински съветник
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, това което насърчи евентуалното
изготвяне на нов правилник на времената комисия бе, че в рамките на повече от шест
години, откакто е изготвен правилника липсват желаещи, които да се възползват от
помощта, която предлага комисията. И не само това, просто самия правилник е морално
остарял. Доста от нещата вече не са така, както са били. Самата сума, която е била
заложена като максимална във времето вече не е достатъчна. Това, което направихме в
новия правилник, който изготвихме е повишаване на тази максимална сума за
кандидатстване, включване на нови процедури, които днес са доста актуални като
например донорската програма на яйцеклетки. Другото, което е облекчаване и на самия
режим за кандидатстване по самата помощ, тъй като тук само с една епикриза от
официално лечебно заведение може да се кандидатства, докато преди самата комисия е
изисквала доста документи. Общо взето всичко това е направено след среща с фондация
„Искам бебе“ като консултация и е взаимствано, естествено и от други места където вече

имат работещи такива правилници. Това е в общи линии. Надявам се да подкрепим
докладната и да има повече гора, които да се възползват от помощта.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Всъщност да има ефект от действието на тази възможност. Добре. Колеги, аз
приветствам естествено активността на всички млади хора, особено на г-н Попвеличков.
Той беше инициатора на това нещо. Сигурен съм, че ще подкрепим тази инициатива и
дано наистина да има хора, които да се възползват от това. Имате ли въпроси? Въпроси?
Моля? Аз говоря в момента за актуализацията на правилника. Първоначалната идея беше
на Никола, но актуализацията на правилника, за да може в момента да бъде актуализиран
беше на г-н Попвеличков. Извинявам се, ако съм бил неправилно разбран. Инициативата
по отношение на обновяването на правилника е на г-н Попвеличков. Да, това исках да
кажа, ако не сте ме разбрали правилно може би грешката е моя.
Така. Колеги, имаме ли други въпроси или уточнения, които трябва да направим?
Добре.
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.

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 № 233
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Пожелавам нещо да се случи по този правилник. Да имаме деца, да имаме поповчани.
Сега вече надявам се и в скоро време да имаме възможност да се раждат в Попово.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Само че трябва да заделим от бюджета, правихме сметка за АГО Попово, тъй като
изискванията там са строги, с дежурства и осигуряване на екипи, на година трябва да
дофинансираме само АГО за Мбал знаете ли с колко, 150 хил. лева. Колкото даваме на
болницата приблизително.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Може би трябва да подемем някаква инициатива в това отношение, защото за мен
наистина е наложително да имаме родени в Попово, а не граждани на Попово родени на
друго място. Защото едно е да си гражданин на Попово, друго е да си роден в Попово.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Клиничната пътека е 1000 лева на дете. Колко деца се раждат и колко трябва да се
родят, поне 250 за да се издържа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
170 ли, 180 ли беше в годината? Някаква такава цифра.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Отдавна, назад, 160 беше, падаме, падаме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Знам че бяха 160-170 някъде там.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Ако гласувате следващия бюджет не 150 ами 300 с това число субсидия 150 за АГО
ще го имаме.

Преминаваме към работа по единадесета 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.Петя Иванова Неделчева
2.Иван Петров Неделчев
3.Имрен Юмерова Сюлейманова
4.Емине Мехмедова Будакова
5.Николинка Якимова Димитрова
6.Иванка Белчева Илиева
7.Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
8.Айше Ибрямова Юсеинова
9.Евгения Илиева Николова
10.Айше Ашимова Сюлейманова
11.Пенчо Пенев Кръстев
-

250лв.
250лв.
200лв.
200лв.
100лв.
150лв.
100лв.
200лв.
150лв.
60лв.
200лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Анка Георгиева Гецова

ІІІ. За доуточняване:
1.Осман Алиев Османов
Общо са отпуснати 1860 лева, остатъка е 660 лева
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Русев. Имаме още два месеца д-р Русев, две заседания тези 660 лева
наистина трябва да са за много спешни случаи.
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.Петя Иванова Неделчева
2.Иван Петров Неделчев
3.Имрен Юмерова Сюлейманова
4.Емине Мехмедова Будакова
5.Николинка Якимова Димитрова
6.Иванка Белчева Илиева
7.Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
8.Айше Ибрямова Юсеинова
9.Евгения Илиева Николова
10.Айше Ашимова Сюлейманова
11.Пенчо Пенев Кръстев
-

250лв.
250лв.
200лв.
200лв.
100лв.
150лв.
100лв.
200лв.
150лв.
60лв.
200лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Анка Георгиева Гецова
ІІІ. За доуточняване:
1.Осман Алиев Османов

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ

ЗА:

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
.
Решението се приема !

-

28
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 234
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.Петя Иванова Неделчева
2.Иван Петров Неделчев
3.Имрен Юмерова Сюлейманова
4.Емине Мехмедова Будакова
5.Николинка Якимова Димитрова
6.Иванка Белчева Илиева
7.Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
8.Айше Ибрямова Юсеинова
9.Евгения Илиева Николова
10.Айше Ашимова Сюлейманова
11.Пенчо Пенев Кръстев
-

250лв.
250лв.
200лв.
200лв.
100лв.
150лв.
100лв.
200лв.
150лв.
60лв.
200лв.

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Анка Георгиева Гецова
ІІІ. За доуточняване:
1.Осман Алиев Османов

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма постъпили писмени питания. Колеги? Има желаещи към момента. Първи
беше г-н Попвеличков, така че заповядайте.
Д-р Стоян Попвеличков – общински съветник
Имам един въпрос и той по скоро е от един гражданин и е по скоро молба, на
улиците „Петко Мартинов“ и „Дряновска“ където се пресичат, това е доколкото разбрах
кръстовището на котата. Там асфалта е нов отпреди няколко години и явно се кара и с
несъобразена скорост, това е някакъв навик явно при нас, като има хубав път и да се кара
без да се спазват ограниченията. Молбата за там е да се измисли някакво огледало да се
сложи, защото идващите отдолу не се съобразяват и има предпоставки за ПТП и най
вероятно, недай си Боже, но това нещо ще се случи. Та молбата е да се сложи огледало, за
да се вижда тези, които идват от долу на улиците „Петко Мартинов“ и „Дряновска“.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На предната сесия също имаше такова предложение. Нека да бъде поставено на
комисията.

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Така е, то е в комисията за определяне на точките, къде се поставят огледала.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да бъде официално входирано към Комисията по Транспорта.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Инж. Петков е тук, поема го пред вас този проблем в комисията да се определят
точките.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Входирайте го, той или ти едно официално предложение, за да го има и да може да
го разгледат. Знам че имаше и на предното заседание, някой постави въпроса, Г-н Тодоров
мисля за поставяне на огледала на конфликтни места.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Като е лошо състоянието на улицата карат бавно, пък понеже направихме „Петко
Мартинов“ и сега и отгоре от „Дряновска“ се засилват. Така е, да.
Д-р Стоян Попвеличков – общински съветник
Другото място където евентуално може да се измисли за привличане на
вниманието, че все пак има стоп, това е на улиците „Генерал Баранов“ с „Хаджи
Димитър“. Кръстовище, там отново асфалта е нов, имаше една смяна на регулацията на
самата улица, но това не е оправдание и аз съм свидетел, че там постоянно и ПТПта и
предпоставки за ПТПта. Изобщо стопа не се спазва и се преминава с огромна скорост.
Въпрос на време там е или да влязат при мен или в комшията, за съжаление. Така че ако
може стопа по някакъв начин да се обозначи да свети или нещо друго да се направи да се
привлече просто вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има много варианти, включително и на самото пътно платно да се нарисува, има
варианти. Предполагам комисията ще вземе някакво отношение и по това предложение.
Така, г-н Анастасов.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз искам само нещо да кажа във връзка с това, че в предходна точка г-н Кмета каза
за протеста, който ще бъде следобяд. Това е част от общонационален протест от 16 часа на
колегите ресторантьори и това е за неадекватните и ненавременни мерки и не еднаква
съпоставеност с другите бизнеси. Такава е темата на протеста. Много скоро ще разберат
хората, че бизнеса в Попово, особено за ресторантите затварят, поне със сигурност на 50
процента, може и повече. Така че всички мои колеги които не са, айде аз съм си
собственик, но които са под наем, значи просто не се издържа. Много хора ще отидат на
борсата и така ще бъде.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, за съжаление. Вероятността от тук нататък да се завишат още мерките, аз поне
я виждам реална тази опасност, защото виждате какво се отчита всеки ден.
Благодаря ви. Ако няма други въпроси, поради изчерпване на дневния ред закривам
двадесет и третото заседание на ОбС Попово. Благодаря Ви. Бъдете здрави.
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