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ПРОТОКОЛ    № 27 
 

 

 

Днес, 24.02.2022 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 
се проведе ДВАДЕСЕТ  И СЕДМОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 
2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.15 часа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добро утро колеги, имаме ли готовност да започнем? Добре. Преди да започнем, 
нашият колега Андрей Петков така или иначе мина и почерпи всички, така че да му честитим 
рождения ден и да му пожелаем много здраве, много успехи, всички покрай него семейство, 
роднини, приятели да го радват и той да бъде опора тяхна. Така че да го поздравим, бъди жив 
и здрав. 

Моля за проверка на кворума –  29 общински съветници. Колеги, на двадесет и седмото 
заседание на ОбС Попово присъстват 29 общински съветници, имаме кворум и можем да 
вземаме решения, така че може да започнем. Откривам двадесет и седмо заседание на ОбС 
Попово.  

На заседанието присъстват  Кмета на общината д-р Людмил Веселинов, зам. Кмет 
Милена Божанова, зам. Кмет Димитър Петков, зам. Кмет Трифонов, ръководители дирекции, 
въобще доста представители на администрацията.  

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 11 точки. Няма 
допълнително постъпили, така че позволете ми да предложа на вашето внимание проекта за  
дневен ред на днешното заседание: 
 
 1.Разпределение на преходния остатък от бюджета на Община Попово за 2021 год.   
 
2.Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на Община Попово в публични предприятия и търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, 
в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност. 
 
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/  2022 год 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 2022г. и одобряване на оценки за учредяване 
право на строеж и продажба на недвижим имот. 
 



 
 

5.Одобряване на решение за откриване на процедура за концесия за услуги на 
Плувен басейн в гр. Попово, обл. Търговище. 
 
6.ОДОБРЯВАНЕ НА  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 
ЗА ИЗМЕСТВАНЕ ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОД Ф 400 АС, преминаващ през ПИ с 
идентификатори 57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22(собственост на „Ойропак“ 
ЕООД)  по КККР на землище гр.Попово. 
 
7.ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  С ЦЕЛ 
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА 
„ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ“  В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СВЕТЛЕН , 
ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ  ТЪРГОВИЩЕ. 
 
8.Одобряване на Договор за управление на горски територии, собственост на 
Община Попово. 
 
9.Учредяване на  безвъзмездно право на ползване на „МБАЛ Попово“ ЕООД върху 
вещи – частна общинска собственост на Община Попово. 
 
10.План за действие на община Попово за периода /2021 – 2023г./, в изпълнение на 
областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област 
Търговище за периода /2021 – 2030г./ 
 
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
    
 
 
Който е съгласен с така прочетения проект за дневен ред да стане дневен ред на 
днешното заседание, моля да гласува 
 

Гласуваме : ЗА  
    

 
 
ЗА                                    -   29  

   ПРОТИВ                         -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ        -    0 
 

 
 
ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД СЕ ПРИЕМА. 
 
 
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Разпределение на преходния остатък от бюджета на Община Попово за 2021 год.   
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 



 
 

архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Преди да дам думата на комисиите, доколкото разбирам има внесена в последния 
момент редакция на сумите. Г-жо Божанова, вие ли ще обясните или всъщност има ли 
смисъл от обяснение, те са раздадени на колегите предварително. Всъщност, колеги имате 
раздадена допълнителна таблица, различна от първоначалната, която е разглеждана, която 
ви беше раздадена тази сутрин и може би в процеса на обсъждане, ако възникнат въпроси 
може да ги зададете към г-жа Божанова или към други от финансовия отдел. 

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 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 и служители на общинска администрация на Община Попово, 
уважаеми колеги общински съветници, нашата комисия заседава на 21ви Февруари в тази 
зала в пълен състав и след разискванията и въпросите, които бяхме отправили към  
служителите на общинска администрация по тази точка 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, уважаеми  г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове 
и уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги 
общински съветници, нашата комисия заседава вчера в тази зала от 10 часа в пълен състав 
и с пет гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми  г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове 
и уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми колеги общински 
съветници, нашата комисия в пълен състав разгледа отправените от Председателския 
съвет докладни и конкретно по първа точка предлагаме на вашето внимание да 
подкрепите с пет гласа ЗА предложението за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове, 
представители на общинска администрация, уважаеми колеги, нашата комисия с 5 гласа 
ЗА подкрепя предложението за решение по първа точка от дневния ред. Благодаря 

 
 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Колеги, след като изслушахме единодушната подкрепа на петте комисии по 

предложението на първа точка, зачитам ви проекта за решение по тази точка: 
 
Във връзка с реализирани преходни остатъци от бюджета на Община Попово 

за 2021 г. и с цел предстоящата подготовка, обсъждане и гласуване на Бюджет 2022 г. 
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 46 от ПМС №  408 от 23.12.2020 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 5 от ПМС №  
481 от 30.12.2021 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2022 г., Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Преходният остатък по делегираните от държавата дейности, реализиран в края 
на бюджетната 2021 г., в размер на 1 637 823 лв. да се изразходва, както следва: 
 
 Бюджет 

/лева/ 
Разходи общо: 1 637 823 
Държавни дейности 1 637 823 

І. Функция Общи държавни служби 140 267 
  д-ст 122 Общинска администрация 140 267 
ІІ. Функция Отбрана и сигурност 75 833 
  д-ст 239 Други дейности по вътрешната сигурност 36 116 
  д-ст 282 Отбранително-мобилизационна подготовка 1 958 
  д-ст 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 
бедствия и аварии 

8 

  д-ст 284 Ликвидиране на последици от стих. бедств. и произв. аварии 2 535 
  д-ст 285 Доброволни формирования за защита при бедствия 35 216 
ІІІ. Функция Образование 770 792 
  д-ст 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения 287 599 
  д-ст 318 Подготвителна група в училище 3 409 
  д-ст 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 332 300 
  д-ст 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка 

56 803 

  д-ст 332 Общежития 5 693 
  д-ст 338 Ресурсно подпомагане 59 246 
  д-ст 389 Други дейности по образованието 25 742 
ІV. Функция Здравеопазване 68 283 
  д-ст 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 25 091 
  д-ст 437 Здравен кабинет в детски градини и училища 33 803 
  д-ст 469 Други дейности по здравеопазването 9 389 
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 392 127 
  д-ст 526 Центрове за обществена подкрепа 5 269 
  д-ст 530 Центрове за настаняване от семеен тип 117 601 
  д-ст 532 Програми за временна заетост 10 121 
  д-ст 541 Домове за възрастни с увреждания 74 111 
  д-ст 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция 75 483 
  д-ст 554 Защитени жилища 10 710 
  д-ст 561 Социални услуги в домашна среда 50 183 



 
 

  д-ст 562 Асистенти за лична помощ 28 893 
  д-ст 589 Други служби и дейности по осигур., подпомагане и заетост 19 756 
VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 96 214 
  д-ст 713 Спорт за всички 1 586 
  д-ст 738 Читалища 40 376 
  д-ст 739 Музей 54 252 
VІІІ. Функция Икономически дейности и услуги 94 307 
  д-ст 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и 
далекосъобщенията 

94 307 

 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имаме таблица, табличен вид, няма да я чета, тя ви е раздадена предварително, така 
че сумите са разпределени пропорционално по функции и по дейности. Това, уважаеми 
колеги е предложението за решение. Имате думата за мнения, предложения, становища по 
отношение на това преразпределение. Имате думата. Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Кмете, представители на общинска администрация, колеги, просто 
искам да задам въпроса кое наложи тази промяна в последния момент? Всички комисии 
гледахме докладната в един вид, сега ни се сервира нова докладна. Всички сме съгласни, 
най - вероятно ще я подкрепим, просто искам да знам, кое налага тези резки промени в 
последния момент. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Тодоров. Г-жо Божанова? 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
 Г-н председател, дами и господа общински съветници, за първа година нямаме 
бюджет в началото на годината. Всичко това води и до създаването на поднормативни 
документи, каквото е и постановлението на Министерски съвет – 481 на база на което 
предлагаме за разпределение преходния остатък в делегираните от държавата дейности. 
Времето за реакция беше много малко. Имаме възможност, съгласно това постановление 
реализираните преходни остатъци да бъдат разходвани във всички дейности във всички 
функции за делегираните от държавата дейности, след като разбира се направим анализ. 
Последния анализ, който направихме беше вчера следобед, като анализирахме 
потребностите в социалните дейности, оставихме им необходимия им преходен остатък, 
за да могат да реализират, да предоставят услугите и предложихме в недофинансираните 
функции и дейности делегирани от държавата това, което се явява при тях излишък. 
Срокът ни да направим това и да разходваме средствата е до 31.03.2022г. Виждате какво 
се случва и при приемането на държавния бюджет, така че действаме така, както прави 
държавата, учим се от там. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-жа Божанова. Давам думата на Кмета на общината д-р Веселинов, 
заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, г-н Тодоров, 
логично, но няма някакви кардинални промени от старата и новата докладна. Няма, 
просто трябваше да, както каза и инж. Божанова, трябваше по бързо да направим стиковка 
с тези второстепенни разпоредители, които преходния остатък стоеше при тях. Тя обаче 
не ви каза, мен ме съмнява до сега не е било така, това постановление даваше срок и 
сигурност само в образованието. Преходния остатък, който е в образованието няма да го 
пипнат. На всички нас администрации и на вас сега гласувайки, лежи една отговорност. 
Ние сме мнителни. Ако някой ми гарантира предсказуемост в действията на това 
правителство, аз честно ви казвам не съм сигурен. На 31ви да не е, ама на 1ви или на 2ри 



 
 

април тези пари могат да ги вземат и да ги акумулират на всички общини в националния 
бюджет. Сега защо да не ги разпределим, да бягаме пред вятъра. Това е нашата цел. И 
въпреки това рискувахме, оставихме на музея 50 хиляди, оставяме някои пари и в 
социалните. Къде още оставихме? Оставихме по малко. Ако не ги похарчат и останат, да 
не ни боли за малкото, което ще ни вземат. Това е истината. И аз мисля, че всички общини 
много бързо тръгнахме да се ориентираме, защото двусмислено е това постановление. 
Даваме ви срок, а после никъде не е записано, че ще ни ги оставят. Това е целта на 
днешната спешна докладна. До последно, аз снощи я подписах в колко, в пет часа тази 
докладна. Вярно, влязохме в режим на разбиране покрай тези протести на музейните 
работници. Владимир Иванов викахме, приказвахме на два пъти, да му тежи на съвестта, 
ако му ги вземат парите, защото може и да ги вземат. Ние искахме да вземем от тях 32 
хиляди само, останалите 20 да му ги оставим, защото миналата година ние извадихме от 
общината и му дадохме за Ковачевско кале да продължи разкопките около 30 хиляди лева 
под формата на граждански договори. Спокойно можехме да си ги приберем тези пари. 
Ама айде деликатно да ги видим какво ще направят. Нито може да си увеличи заплатите с 
тези пари, да ги държи. Ще видим април месец какво ще стане с остатъците, които сега 
при вас не се разпределят. Това е всичко. Няма скрито, покрито. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов. Имате ли други въпроси? Невиждам. Приемаме, че 
всичко се изясни. В такъв случай преминаваме към гласуване по първа точка. 
  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува, 
гласуваме ПОИМЕННО: 

 
 

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



 
 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
 

 
ЗА    -   29   

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

 
 

РЕШЕНИЕ 268 
 

Във връзка с реализирани преходни остатъци от бюджета на Община Попово 
за 2021 г. и с цел предстоящата подготовка, обсъждане и гласуване на Бюджет 2022 г. 
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 46 от ПМС №  408 от 23.12.2020 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 5 от ПМС №  
481 от 30.12.2021 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2022 г., Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Преходният остатък по делегираните от държавата дейности, реализиран в края 
на бюджетната 2021 г., в размер на 1 637 823 лв. да се изразходва, както следва: 
 
 Бюджет 

/лева/ 
Разходи общо: 1 637 823 
Държавни дейности 1 637 823 

І. Функция Общи държавни служби 140 267 
  д-ст 122 Общинска администрация 140 267 
ІІ. Функция Отбрана и сигурност 75 833 
  д-ст 239 Други дейности по вътрешната сигурност 36 116 
  д-ст 282 Отбранително-мобилизационна подготовка 1 958 
  д-ст 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 
бедствия и аварии 

8 

  д-ст 284 Ликвидиране на последици от стих. бедств. и произв. аварии 2 535 
  д-ст 285 Доброволни формирования за защита при бедствия 35 216 
ІІІ. Функция Образование 770 792 
  д-ст 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения 287 599 
  д-ст 318 Подготвителна група в училище 3 409 
  д-ст 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 332 300 
  д-ст 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка 

56 803 

  д-ст 332 Общежития 5 693 



 
 

  д-ст 338 Ресурсно подпомагане 59 246 
  д-ст 389 Други дейности по образованието 25 742 
ІV. Функция Здравеопазване 68 283 
  д-ст 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 25 091 
  д-ст 437 Здравен кабинет в детски градини и училища 33 803 
  д-ст 469 Други дейности по здравеопазването 9 389 
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи 392 127 
  д-ст 526 Центрове за обществена подкрепа 5 269 
  д-ст 530 Центрове за настаняване от семеен тип 117 601 
  д-ст 532 Програми за временна заетост 10 121 
  д-ст 541 Домове за възрастни с увреждания 74 111 
  д-ст 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция 75 483 
  д-ст 554 Защитени жилища 10 710 
  д-ст 561 Социални услуги в домашна среда 50 183 
  д-ст 562 Асистенти за лична помощ 28 893 
  д-ст 589 Други служби и дейности по осигур., подпомагане и заетост 19 756 
VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 96 214 
  д-ст 713 Спорт за всички 1 586 
  д-ст 738 Читалища 40 376 
  д-ст 739 Музей 54 252 
VІІІ. Функция Икономически дейности и услуги 94 307 
  д-ст 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и 
далекосъобщенията 

94 307 

 
 

 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на Община Попово в публични предприятия и търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, 
в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност. 
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 нашата комисия  с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепим 
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 пет гласа ЗА ние също подкрепяме предложението за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение има следния вид:  
 

 



 
 

На основание  основание чл. 21, ал. 1. т. 9 и т. 15 във връзка с чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 и чл.11 от Закона за 
нормативните актове чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Попово в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 
капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с 
нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.  

 
 Приложение:  
 1. Мотиви за приемане на Проект за Наредба за условията и реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Попово в публични предприятия и търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 
дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 
дейност. 
 2. Справка за постъпили предложения и становища.  

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, имате думата за предложения по отношение на наредбата. Имате ли 
допълнения, имате ли предложения за редакция? Има ли? Невиждам. Добре, в такъв 
случай преминаваме към гласуване. Гласуването е отново поименно по тази точка: 

 
 

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



 
 

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

 
 
 

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 
РЕШЕНИЕ № 269  

 
На основание  основание чл. 21, ал. 1. т. 9 и т. 15 във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 и чл.11 от Закона за 
нормативните актове чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Попово в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 
капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с 
нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.  

 
 Приложение:  
 1. Мотиви за приемане на Проект за Наредба за условията и реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Попово в публични предприятия и търговски 
дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 
дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 
дейност. 
 2. Справка за постъпили предложения и становища.  
 

 
  

 
 
 



 
 

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/  2022 год и одобряване на оценки за продажбата им, 
чрез публичен търг. 
 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
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 с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря Ви г-н председател, уважаеми колеги, нашата комисия с пет 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. Ние също предлагаме на вашето внимание с пет гласа ЗА да подкрепите 
допълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, Предложението за решение по тази точка е 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.6 ал.5, 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 2022 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 

Водица 11716.92.24 0,970 5 нива 14499 319 
Водица 11716.92.25 3,820 5 нива 14500 3938 
Водица 11716.92.26 3,350 5 нива 14501 3183 

Светлен 65557.98.48 5,072 3 нива 2461 5934 
Зараево 30332.101.802 4,218 3 нива 13538 4357 



 
 

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имате думата за въпроси и предложения. Има ли? Няма. Добре, преминаваме към 
гласуване. 
 

 
 

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

 
 
 

ЗА        -           29 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 



 
 

 
РЕШЕНИЕ № 270 

 
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.6 ал.5, 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 2022 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 

Водица 11716.92.24 0,970 5 нива 14499 319 
Водица 11716.92.25 3,820 5 нива 14500 3938 
Водица 11716.92.26 3,350 5 нива 14501 3183 

Светлен 65557.98.48 5,072 3 нива 2461 5934 
Зараево 30332.101.802 4,218 3 нива 13538 4357 

 
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 2022г. и одобряване на оценки за учредяване 
право на строеж и продажба на недвижим имот. 
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 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 г-н председател, уважаеми присъстващи, становището на нашата 
комисия по тази точка е с пет 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 пет гласа ЗА, предлагаме също да подкрепите предложението за 
решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение по тази точка е следното: 

  
 На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 47, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ  
във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

       1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
в община Попово през 2022год., 
           в раздел III, т.А – имоти под наем със: сграда с площ 72кв.м. в УПИ I-144 от кв.37а 
по регулационния план на с.Ломци;       
       2. Одобрява начална тръжна цена :  
           - 17 100 лева за учредяване на право на строеж на сграда за обществено 
обслужващи дейности – медицински център с разгърната застроена площ 600кв.м. в УПИ 
I от кв.131 по рег.план на гр.Попово, жк„Русаля“, ПИ с идентификатор 57649.503.2298 по 
кадастрална карта на гр.Попово собственост на Общината по АОС 13343/09.05.18г. 
          -  10 313.60 лева за УПИ ХI-814  от кв.46 по регулационния план на с.Садина с площ 
2930 кв.м., собственост на Общината по АОС 13969/26.02.20г. Цената е без ДДС. 
         3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Имате думата. Въпроси, предложения, мнения, становища. Има ли? Невиждам. В 

такъв случай подлагам на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, 
моля да гласува. Гласуваме поименно: 
 

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



 
 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ОТСЪСТВА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 
  
 

ЗА        -           28 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 

 
  
Решението се приема! 
 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 271 
 
 

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 
6, ал. 5, чл. 47, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ  във връзка 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

       1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
в община Попово през 2022год., 
           в раздел III, т.А – имоти под наем със: сграда с площ 72кв.м. в УПИ I-144 от кв.37а 
по регулационния план на с.Ломци;       
       2. Одобрява начална тръжна цена :  
           - 17 100 лева за учредяване на право на строеж на сграда за обществено 
обслужващи дейности – медицински център с разгърната застроена площ 600кв.м. в УПИ 
I от кв.131 по рег.план на гр.Попово, жк„Русаля“, ПИ с идентификатор 57649.503.2298 по 
кадастрална карта на гр.Попово собственост на Общината по АОС 13343/09.05.18г. 



 
 

          -  10 313.60 лева за УПИ ХI-814  от кв.46 по регулационния план на с.Садина с площ 
2930 кв.м., собственост на Общината по АОС 13969/26.02.20г. 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.Одобряване на решение за откриване на процедура за концесия за услуги на 
Плувен басейн в гр. Попово, обл. 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. 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. Ние също с пет гласа ЗА, предлагаме да подкрепим предложението за 
решение. Благодаря ви.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение  има следния вид: 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 71, ал. 1, 

чл. 72, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява решение на Кмета на Община Попово за откриване на процедура за 
определяне на концесионер на концесия за услуги на Плувен басейн в гр. Попово, 
обл. Търговище. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия за 
провеждане на процедурата. 

 
Приложения: 
1. Проект на решение на Кмета на Община Попово за откриване на процедура за 

определяне на концесионер на концесия за услуги на Плувен басейн в 
гр. Попово, обл. Търговище с приложения към него – обявление и 
документация на концесията. 

2. Обосновка на концесията. 
3. Справка за съгласувателни становища по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите. 
 



 
 

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имате думата за мнения, предложения, становища. Има ли? Невиждам. Добре, в 
такъв случай подлагам на гласуване. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ПОИМЕННО: 
  

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

 
 
 
 
 
ЗА        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    

 



 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 272 
 

 
   На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1, чл. 71, ал. 1, 

чл. 72, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява решение на Кмета на Община Попово за откриване на процедура за 
определяне на концесионер на концесия за услуги на Плувен басейн в гр. Попово, 
обл. Търговище. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия за 
провеждане на процедурата. 

 
Приложения: 
4. Проект на решение на Кмета на Община Попово за откриване на процедура за 

определяне на концесионер на концесия за услуги на Плувен басейн в 
гр. Попово, обл. Търговище с приложения към него – обявление и 
документация на концесията. 

5. Обосновка на концесията. 
6. Справка за съгласувателни становища по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите. 
 

        
 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред. 
6.ОДОБРЯВАНЕ НА  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН 
ЗА ИЗМЕСТВАНЕ ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОД Ф 400 АС, преминаващ през ПИ с 
идентификатори 57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22(собственост на „Ойропак“ 
ЕООД)  по КККР на землище гр.Попово. 
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, и по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение, за да може едно от хубавите предприятия в нашия град да се развива нормално. 
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 пет 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 пет гласа ЗА, предлагаме също да подкрепите предложението за 
решение. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Решението изглежда по следния начин: 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ и  чл. 110, ал. 1, т. 5  от Закона за устройство на територията, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
                          

1. Общински съвет Попово одобрява  Подробен устройствен план- Парцеларен 
план/ПП/ за изместване трасе на водопровод ф 400АС, ведно със сервитута, преминаващ 
през имоти с идентификатори 57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22  по КККР на землище 
гр.Попово(собственост на Ойропак“ ЕООД, гр.София). 

 
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник по реда 

на чл.128, ал.1 от ЗУТ. 
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински 

съвет Попово пред Административен съд гр.търговище в 30 дневен срок от обнародването 
му. 

 
         Приложение: ПУП-ПП                                           

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, въпроси? Няма. Добре в такъв случай преминаваме към гласуване. 
Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с предложението за решение, моля да 
гласува.  

 
 
Гласуваме      ЗА: 

 
 

 
ЗА    -   29 

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

 
 



 
 

    

 
РЕШЕНИЕ №  273 

  
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ и  чл. 110, ал. 1, т. 5  от Закона за устройство на територията, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
                          

1. Общински съвет Попово одобрява  Подробен устройствен план- Парцеларен 
план/ПП/ за изместване трасе на водопровод ф 400АС, ведно със сервитута, 
преминаващ през имоти с идентификатори 57649.89.5, 57649.92.5 и 57649.92.22  
по КККР на землище гр.Попово(собственост на Ойропак“ ЕООД, гр.София). 

 
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник по реда 

на чл.128, ал.1 от ЗУТ. 
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински 

съвет Попово пред Административен съд гр.търговище в 30 дневен срок от обнародването 
му. 

 
         Приложение: ПУП-ПП                                           

 
 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  С ЦЕЛ 
ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА 
„ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ“  В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СВЕТЛЕН , 
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 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 
 Уважаеми колеги, нашата комисия с пет гласа ЗА предлагаме колегите общински 
съветници да подкрепиме 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 колеги, нашата комисия с пет 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. И нашата комисия с пет гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 
предложението за решение. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение по тази точка има следния вид: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 5 от 

ЗУТ във вр. с чл. 59, ал. 1 и чл. 60, ал. 2 ЗУТ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. отказва  изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за 
застрояване/ПЗ/ за имот № 65557.16.120  с начин на трайно ползване/НТП/ 
„земеделска земя  ” за промяна предназначението на земеделската земя за 
„Производствени дейности; 
 
Съгл. чл. 215, ал. 4 ЗУТ  настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен 
срок от неговото съобщаване пред Административен съд – Търговище чрез 
Общински съвет – Попово. 

 
Приложения :   
 

1. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП за имот   
65557.16.120   

2. Скица № 15-117200028.10.2021 год. в М 1:5000 за имот 65557.16.120   
3. Становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Търговище. № 

437/09.11.2021 год.  
4. Извадка от ОУПО на община Попово 
 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
      Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения по настоящото решение. 
Има ли? Няма. Добре. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така 
направеното предложение, моля да гласува. 
 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

 
 
Решението се приема !  

 



 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  
  
 РЕШЕНИЕ № 274 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 5 
от ЗУТ във вр. с чл. 59, ал. 1 и чл. 60, ал. 2 ЗУТ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

2. отказва  изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за 
застрояване/ПЗ/ за имот № 65557.16.120  с начин на трайно ползване/НТП/ 
„земеделска земя  ” за промяна предназначението на земеделската земя за 
„Производствени дейности; 
 
Съгл. чл. 215, ал. 4 ЗУТ  настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен 
срок от неговото съобщаване пред Административен съд – Търговище чрез 
Общински съвет – Попово. 

 
Приложения :   
 

5. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП за имот   
65557.16.120   

6. Скица № 15-117200028.10.2021 год. в М 1:5000 за имот 65557.16.120   
7. Становище от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Търговище. № 

437/09.11.2021 год.  
8. Извадка от ОУПО на община Попово 
 

 
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред. 
8.Одобряване на Договор за управление на горски територии, собственост на 
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 

Благодаря. 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, решението на нашата комисия е с пет 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 пет гласа ЗА уважаеми колеги, предлагаме да подкрепите договора. 
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. Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение има следния вид: 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 2 от 

Закона за горите и  чл. 60, ал. 1, предл. четвърто от АПК /ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда/, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Управлението на горските територии – собственост на община Попово да се 

осъществява от Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Черни Лом"-

Попово с БУЛСТАТ 2016174120095 към "Североизточно държавно предприятие" ДП – 

Шумен; 

2. Одобрява Проект на Договор за управление на горски територии, собственост на 

община Попово (Приложение №1); 

3. Възлага на кмета на община Попово да сключи Договора по т.2 от настоящото решение 

и да организира контрола по неговото изпълнение; 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал.1, 

предл. четвърто от АПК.  

  

Приложение: Проект на договор за управление на горски територии, собственост на 

община Попово 

 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Колеги, както знаете на предната сесия обсъдихме тази точка. Дадохме картбланш на 

г-н Веселинов да направи тази договорка. Явно е успял, надявам се в полза на общината 
както си говорихме. Така че г-н Веселинов, заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Дами и господа общински съветници, г-н председател, не беше лесно. Те се 
инатиха до последно. Г-н Дюкенджиев, наистина големи разходи имали. Всеки гледа да 
мине и да защити своята позиция. Хубавото беше, че ръководството на Североизточното 
предприятие в Шумен още в началото беше склонно да приеме варианта, който ние 
предлагахме – 50 на 50. И мога да ви кажа, че изобщо не сме се пазарили. Те бяха на 40, на 
45, на 47, най – лошото беше, че смениха в последния този критичен момент директора на 
горското и на ловното държавно предприятие. Трябваше буквално за 12 часа да установим 
връзка с инж. Василева ли беше? Това е четвъртия директор за една година. Аз незнам 
какво мислят, но за мен не е държавнически. Май ще потопят това предприятие 
финансово. Няма значение, да се оправя министерството, но тези лобистки интереси на 
дърводобив и на лов не се развиват в полза нито на горското, нито на ловното стопанство. 
Ще ги видя какво ще направят. От тук нататък незнам, не е и наша работа, но все пак е 
държавно предприятие на наша територия. Десет човека се изсипаха, аз отказах разговор, 
но Милена Божанова го проведе в последния момент следобед. Е, не сме отстъпили. 
Направиха някой козметични промени по договора, но накрая клекнаха. Така че 
защитихме и няма разлика от договора на Търговище и нашия. Аз предния път ви обясних 
каква беше заигравката и къде може би щяхме да загубим. Това е, договора е пред вас. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, благодарим на д-р Веселинов. Колеги въпроси имате ли? Договора ви беше 
раздаден, разяснено беше какво се случва. Имаме ли въпроси? Явно не. В такъв случай 
преминаваме към гласуване. 
 

 
ГЛАСУВАМЕ         ПОИМЕННО: 

  
 

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



 
 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 
 

 
ЗА    -   29 

    ПРОТИВ   -     0  
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
. 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Двама отсъстват от залата. 

 
 

РЕШЕНИЕ № 275 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 2 от 

Закона за горите и  чл. 60, ал. 1, предл. четвърто от АПК /ако от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда/, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Управлението на горските територии – собственост на община Попово да се 

осъществява от Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Черни Лом"-

Попово с БУЛСТАТ 2016174120095 към "Североизточно държавно предприятие" ДП – 

Шумен; 

2. Одобрява Проект на Договор за управление на горски територии, собственост на 

община Попово (Приложение №1); 

3. Възлага на кмета на община Попово да сключи Договора по т.2 от настоящото решение 

и да организира контрола по неговото изпълнение; 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал.1, 

предл. четвърто от АПК.  

  



 
 

Приложение: Проект на договор за управление на горски територии, собственост на 

община Попово 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

И аз лично ще изкажа още едно мнение и становище. Надявам се, че по някакъв 
такъв благотворен начин ще бъде решен и въпроса с вредите от дивеча, защото те също са 
доста сериозен проблем в нашата община и вредите, които търпят земеделските 
производители. Трябва да има някакъв адекватен ответ от страна на дружеството. Незнам 
дали ще успеем при тези чести смени на директори. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Адекватно финансово решение, ама това финансово решение със съдебните дела ще 
фалира някой. Дали горското, дали ловното, те се трупат. Кой ще ги плаща? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Незнам кой ще ги плаща, но все пак има потърпевши, трябва да има и ответници. 
Така, колеги преминаваме нататък. 
 
 
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 
9.Учредяване на  безвъзмездно право на ползване на „МБАЛ Попово“ ЕООД върху 
вещи – частна общинска собственост на 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.“ 
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 

Благодаря. 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, г-н председател. Адмирации първо за това предложение на нашата 
община и нашата комисия с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепите проекта за решение. 
Благодаря. 

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

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА във вр. с чл. 39, ал. 4 и ал. 2 от ЗОС 

и чл. 49, ал 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 



 
 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване в полза на „Многопрофилна болница за 
активно лечение -Попово“ ЕООД, с ЕИК 000874028 върху: 
Универсална  електро хирургична платформа Force Triad – 10 – 1 бр. 
Моно/Биполярен педал – компактен – 1 бр. 
Биполярен педал  за Force Triad апарати – 1 бр. 
Кабел на двуделен обратен електрод – 1 бр. 
Писалка Force Triverce, 3 бутона, 3м. кабел – 25 бр. 
Адхезивен двудел.обрат. пациент елек-д – 100 бр. 
Liga Sure MARYLAND, 5 mm 37 см, конвенц., ротация до 180 градуса, ръчна активация, 
еднокр. – 1 бр. 
Liga Sure BLUNT TIP, 5mmq 37 см, лапаро, ротация до 180 градуса, ръчна активация, 
еднокр. – 1 бр. 
Liga Sure EXACT LF2019 LOGASURE 21 см. – 1 бр.  
Liga Sure IMPACT, 18 см., диам. 13.5 мм, ъгъл на ротация 180 градуса, бранщове под 14 
градуса и нано – 1 бр. 
 
, като определя срок на учреденото безвъзмездно правно на ползване от 2 (две) години. 
 
2. Упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички необходими действия 
във връзка с изпълнението на предходната точка и да сключи договор за учредяване на 
безвъзмездно  право на ползване върху вещи – частна общинска собственост на Община 
Попово. 

 
       

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Това, колеги е предложението за решение. Имате думата за въпроси, предложения, 
мнения, становища. Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Първо искам да поздравя Кмета и екипа, който е осигурил това дарение. Това 
наистина е една огромна полза. И имам два въпроса. Първия въпрос по строго конкретно 
наше искане ли се отпусна тази медицинска апаратура? Втория ми въпрос понеже тук в 
докладната пише, че МБАЛ Попово работи на територията на общината и обслужва 
общината и населението на общината, каква ще бъде ползата от това медицинско 
оборудване, защото аз както добре разбрах и на г-н председателя не му е ясно какво 
означава това медицинско оборудване точно конкретно,  каква ще бъде ползата за нашите 
отделения, работещи на територията на общината от това медицинско оборудване? 
Защото това касае гражданите на Попово и нашата болница. И като трети въпрос, незнам 
дали това е вярно, просто питам, като гледам има доста хирургически инструменти, дали 
част или цялото това оборудване ще отиде в хирургичното отделение в гр. Търговище? 
Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Тодоров. Други въпроси има ли? Д-р Веселинов, заповядайте за 
отговор. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Тодоров не беше толкова лош 
човек, ама да ти кажа и мен това ме съмняваше, така че мислим в една посока. Да, този 
апарат е необходим на хирургическото отделение на общинска болница Попово и аз имам 
винаги едно на ум за Търговище, затова гледах да си подсигуря интереса на общината. 
Лошото е, че това е дарение. Ако вие бяхте гласували 70 хиляди в капиталовата логично е 
да задаваме този въпрос къде ще отиде. Ама все ми се струва, че ГЕРБ имате нещо против 
тази болница, неискам да се връщам назад. Това е дарение, а това дарение е на фирма, 
която не иска да се обявява и е търговищка фирма. И тази търговищка фирма казва къде 



 
 

ще отиде. И знаеш ли колко аз бях притеснен? И ме търсят да ми кажат, че искат от мен аз 
да съм гарант, че отиде там. Защото нито във вътрешно, нито в неврология, тук има 
хирург, немогат да го ползват този апарат. Аз незнам в общинската болница в Бяла има ли 
такъв апарат, има. Убедиха ме, че е много полезен. Така. Накарах ги да направят 
дарението за сигурност на общината, за да може да контролираме това дарение. Можеха 
директно да го направят или на болницата, или на хирургията и аз като циганче успях там 
да пробия. И не само това. Чакам нещо, което са ми обещали още ежемесечно и всяка 
година да дават още в полза на община Попово, но нека да стане факт. Това ще го 
решаваме със социалните, социалното звено. Ако това се получи още 150 човека можем да 
имаме полза от друго дарение, ежемесечно, целогодишно. Така че аз съм гаранта, че това 
ще отиде там, на хората които са си издействали това дарение. Не мислете, че аз го 
издействах. Просто други хора го издействаха за себе си. И затова пък съм ви извадил, а и 
понеже сте ми приятелчета ГЕРБ и все нещо пишете, вярно от три, четири години има 
едно досъдебно производство, накрая ме извикаха, преди един месец бях в 
специализирана прокуратура и те се поуплашиха, гледат да приключат тези преписки. Бях 
призован, защо сме открили това хирургическо отделение с моя докладна и решение в 
Търговище. И за да мога да се защитя аз съм извадил и съм представил там в 
специализираната прокуратура, там няма глупави хора, да мислят, аз знам, че ще го 
прекратят или поне съм сигурен. Вижте какво се получава. Нямат интерес наистина 
хората в Търговище в болницата държавната, а да не говоря и областния, бившия, нямат 
интерес ние да сме там. За 2016г. спомняте ли си в какво състояние беше нашата болница? 
Извадил съм за 2016г., когато си бяхме сами, да не казвам предния директор как затри и 
вътрешно и АГО, че и д-р Василева се беше прибрала в къщи и беше отишла в Омуртаг и 
съм я молил да се върне, защото нямаше да имаме и неврология тогава. Милион 84 хил. 
лв. за цяла година, като има месеци, ей го гледам 78 хиляди, 79 само разходите за заплати 
и осигуровки бяха на болницата 120 хиляди. И всеки момент влизахме. И тогава, айде да 
не се връщаме с Милена Божанова за ония договор, където извадихме с заедно вас 2 
милиона и двеста, ако знаехме щяхме да направим този ремонт саниране за колко, за 
милион и двеста, а не да вкараме още един милион, защото болницата беше пред 
разпродажба тогава. И вижте какво става в края на 2021г. от милион и осемдесет и четири, 
3 милиона 34, три пъти се увеличи клиничните пътеки приходите. И му казвам на този 
следовател, айде ето, съди ме, да видя как ще ме осъдите и за какво. Е да, ама искат да 
видят хирургията. Погледнете хирургията, 2021г. са приключили с милион 642 или 
болницата нашата е дала ръст с трите отделения колко, да подобри се работата. Там 
имахте и против Йовчо Яков, аз съм му благодарен, че я стабилизира и не е лекар, а е 
икономист, финансист. Вдигнали са 350, 400 хиляди нашите отделения спрямо това, което 
постигаха преди. Остатъка милион и 600 до тези над 3 милиона са на хирургията. Защо да 
не им помогнем, а за това знам, че е нещо прекрасно за хирурзите. Те ще си увеличат още, 
тези пари къде отиват, отиват в общата каса на болницата. Така че да спрем това 
Търговище. Това е хирургия на Поповската болница и формира печалбата всяка година на 
тази болница. От пред фалит ние сме на печалба. Това е истината. Аз немога да споря с 
хора, които не искат да четат цифрите. И пак се връщам, да беше ме страх, защото ние в 
края на годината Поповската болница трябва да подпише или да отхвърли договора, с 
който ползваме сградовия фонд в Търговище за нашата хирургия. Утре ония могат да 
кажат ние не искаме повече да си даваме сградата, тогава ще мисли. Имаме си 
хирургическо отделение, трябва да го ремонтираме, само че нямаме хирурзи и нямаме 
пациенти. Защото всъщност хирурзите водят пациентите, не някой друг. И затова ги 
накарах, направете дарение на общината, нека аз съм съгласен, ще отиде този апарат там, 
ама след две години ще си го върнем. Това е цялата игра. Ако си против тази моя игра 
като Кмет, кажи го. Аз мисля, че това е логиката. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Тодоров? 
 



 
 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Аз благодаря на кмета за разясненията. Още един път искам да кажа, че аз съм за 
това, не съм против това, искам категорично да го заявя. И ще гласувам за и ще го 
подкрепя. Но докладната е написана така, че гражданите на Попово и ние оставаме с 
впечатление, че всичко това ще бъде за болницата, която работи на територията на 
общината. Ако беше оказано в самата докладна, че то отива наистина за хирургичното 
отделение в Търговище, което е към МБАЛ Попово, никъде го няма това в докладната, 
нямаше да задам този въпрос. Искам да стане ясно за нас съветниците, както и за 
гражданите, че това нещо е наистина в помощ, това е добро дело, съгласен съм и в 
никакъв случай не съм против. Колкото до нашите хирурзи, тук имаме колега хирург, 
който работи в Бяла, друг поповски хирург работи в общинската болница в Търговище, 
незнам имаме ли поповски хирург, който да работи в нашето хирургично отделение към 
нашата болница.Просто някой неща да ги изясним, нямам нищо против и още един път 
поздравления за това, което правим. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Тодоров. Д-р Веселинов? 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Ама дай да погледнем тук в Попово отделенията да не кажа колко души ние 
привличаме специалисти, лекари и работят тук. И ги возят. Сега, ръководството на 
хирургическото отделение и ортопедия нека си решават този въпрос с екипа. Аз пак няма 
да забравя когато д-р Стаменов хирурга от Търговище завеждаше тук нашето 
хирургическо отделение. Въпреки че е възрастен, той си има професионален опит и ми 
говореше, помагай, помагай, да седи и хирургическото тук в Попово. Е да ама 
хирургическото в Попово Иван Димитров го закри, закри и АГО, нарочно, а пък вие го 
издигнахте и за Кмет. Той вървеше към фалит на болницата и щеше да бъде фалирана. 
Кмет на община? Айде общината нямаше да я фалира. Но не можем да скачаме срещу 
реалностите, които са в цяла България в момента с болничното обслужване. Има ли я 
болницата? Посрещахме ли Ковид? Спокойни ли сте, града, гражданите? Айде да не се 
връщаме назад, а да гледаме напред. Доволен съм на това, което е в момента Поповската 
болница. И не скромно мога да кажа, че това е благодарение на вас, на нас, на 
финансистите, че рискувахме и наляхме 2 милиона и двеста, вместо да правим улуци, за 
да запазим болницата. Забравяме и гледаме напред, нали? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов. Има ли други въпроси? Ако няма други въпроси да 
преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Който е съгласен с така направеното 
предложение, моля да гласува. 
 

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



 
 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА     
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ОТСЪСТВА 

 
ЗА    -   27 

    ПРОТИВ   -     0  
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
. 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ № 276 
 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА във вр. с чл. 39, ал. 4 и ал. 2 от ЗОС 

и чл. 49, ал 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване в полза на „Многопрофилна болница за 
активно лечение -Попово“ ЕООД, с ЕИК 000874028 върху: 
Универсална  електро хирургична платформа Force Triad – 10 – 1 бр. 
Моно/Биполярен педал – компактен – 1 бр. 
Биполярен педал  за Force Triad апарати – 1 бр. 
Кабел на двуделен обратен електрод – 1 бр. 
Писалка Force Triverce, 3 бутона, 3м. кабел – 25 бр. 
Адхезивен двудел.обрат. пациент елек-д – 100 бр. 
Liga Sure MARYLAND, 5 mm 37 см, конвенц., ротация до 180 градуса, ръчна активация, 
еднокр. – 1 бр. 
Liga Sure BLUNT TIP, 5mmq 37 см, лапаро, ротация до 180 градуса, ръчна активация, 
еднокр. – 1 бр. 
Liga Sure EXACT LF2019 LOGASURE 21 см. – 1 бр.  



 
 

Liga Sure IMPACT, 18 см., диам. 13.5 мм, ъгъл на ротация 180 градуса, бранщове под 14 
градуса и нано – 1 бр. 
 
, като определя срок на учреденото безвъзмездно правно на ползване от 2 (две) години. 
 
2. Упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички необходими действия 
във връзка с изпълнението на предходната точка и да сключи договор за учредяване на 
безвъзмездно  право на ползване върху вещи – частна общинска собственост на Община 
Попово. 

 
 

 
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред. 
10.План за действие на община Попово за периода /2021 – 2023г./, в изпълнение на 
областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област 
Търговище за периода /2021 – 2030г./ 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища:  ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ г-н Румен Русев:  
Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря. Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение има следния вид: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във вр. с изпълнението на 

Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на 
ромите /2021 – 2030г./ и областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на 
ромите в област Търговище, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема План за действие на община Попово за периода /2021 – 2023г./ в изпълнение на 
областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Търговище 
за периода /2021 – 2030г./. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Въпроси има ли? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване, гласуването е явно. 
Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
Гласуваме ЗА: 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

ЗА        -           26  
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 



 
 

Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    

 
 

РЕШЕНИЕ № 277 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във вр. с изпълнението на 
Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на 
ромите /2021 – 2030г./ и областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на 
ромите в област Търговище, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема План за действие на община Попово за периода /2021 – 2023г./ в изпълнение на 
областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Търговище 
за периода /2021 – 2030г./. 
 
 
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 До този момент няма постъпили предложения, питания. Г-н Димитров, 
заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник. 
 Аз искам един въпрос към г-н Кмета. Понеже сега се подготвя най – вероятно 
проекто бюджета за 2022г., правихме си там една среща съседите, които сме в новия 
квартал, искаме да попитаме през 2022г. ще може ли да го водоснабдим, ще има ли 
средства да се изпълни проекта за водоснабдяването. Ако сега нямате възможност да ми 
отговорите, поне на следващата сесия. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Димитров. Д-р Веселинов, ще отговорите ли? 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Що да нямаме? Имаме готовност. Той инж. Добрев е тук. Представи ми СМР 
стойностите. Там наистина този квартал трябва да преценим в капиталовата дали ще 
включим тази сума. Ти като съветник си заинтересован с твоя имот, но мисля че само ти 
си най – напред и ако греша поправи ме. Там наскоро се развихриха купувачи, даваха, 
наддаваха, но няма нищо лошо то в общината влязоха парите на богати хора, които искаха 
да заграбят и воюваха, но те пък още нищо не са изградили. Умувахме с инж. Добрев, 
няма как да тръгнем да правим водопровод и канализация в нещо, което е изградено като 
асфалтово покритие. Нали си представяш да разбием там улиците по проекта с фонд 
„Земеделие“, с който облагородихме квартала. Има друга възможност, решение, но не 
изпълнение на цялостен проект. Цялостния проект, Добрев колко щеше да струва? Не този 
частичния. Ние гледахме да минем най – евтино, само вода и канал, не другите 
инфраструктури, които общината е длъжна да ги даде. Само вода и канал общо беше 213 
хиляди, толкова ли беше? 220 - 230, ей там някъде. Ще преценим заедно, тези 220-230 
хиляди да влязат ли сега в капиталовата или да не влязат, или да влязат за следващата 
година. Вие най – добре ще кажете каква готовност имате за строителството и до каква 



 
 

степен тази година ще ви е нужно да се свържете там с канал и водопровод. Това 
удовлетворява ли те? Седи като изчисление и възможност да го включим. Скоро това 
приказвахме, капиталовата ще е някъде, нека приемат бюджета, но капиталовата ще е 
около милион и деветстотин, това което вие ще го гласувате и разглеждате. Една част от, 
връщам се на първа точка от преходните остатъци от социалните ще вземем. Там има поне 
две моторни превозни средства, които ще ги включим в капиталовата с техните пари, дано 
не се забавим и да ни ги вземат, една хладилна кола, една друга кола за социалните нужди, 
същото е и за гражданска защита. Там взехме малко, бяха 55, оставихме им 33, сега ще ги 
видя с тези 33 каква кола високо проходима ще купят. Но връщам се пак на капиталовата, 
тогава ще решим дали това да правим или да направим две, три други улици. А тази 
инвестиция, ангажимента към общината към инфраструктурата на този новия квартал или 
парцели да оставим за догодина. Ще разискваме. Ние почти вече сме готови с 
капиталовата, но ми се иска в тази капиталова да включим още улици, въпреки тези, които 
правим, обществената поръчка и тя е готова, изпълнителите са готови, още не съм 
подписал договора. Чакам обжалвания за тези 4 милиона и триста. Двама изпълнители се 
явиха, бяха по различни лотове и единия изпълнител е за милион, за останалите три 
милиона е друг изпълнител. Двама са изпълнители се явиха, така че ще имаме готовност 
отворят ли асфалтовите бази в началото или в средата на април да започваме 
строителството по улиците. Това, ако в този бюджет включим още улици в града и в 
селата ще е най – добре. Това е, което мога да кажа, 230 хил. лв. са ни необходими. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така. Благодаря на д-р Веселинов. Други въпроси? Позволете ми аз да кажа 
няколко неща. Първо раздадена ви е покана по отношение на 3ти март, знаете че 
наближава празника на страната, 3ти март 9:30 ще се радвам, ако всички общински 
съветници присъстват на церемонията по издигане на националния флаг. Надявам се, че 
всички сте получили поканите. Това е първото. Второ, бих искал да поставя на вашето 
внимание темата със сесията. Може би както очакваме за следващата сесия има 
вероятност да бъде премахнат зеления сертификат, в следствие на което аз имам 
намерение да се върнем отново в старата зала. Да правим сесиите си в нашата зала на 
ОбС, но там моето предложение е да правим, има голям интерес към сесиите, голям 
незнам, но има интерес и има възможност да го предаваме на живо по интернет. Имате ли 
нещо против да направим тази проба и да предаваме тези сесии по фейсбук в 
интерактивен вид в реално време. Освен, че ще се правят записи, те ще бъдат предавани и 
в реално време, за което има възможност, така че го поставям на вашето внимание. Ако 
някой има нещо против това, сега е момента да каже, защото ако няма ще направим 
организация следващата сесия да бъде предавана на живо. 
 Г-жо Расимова? Моля за микрофон, за да може да направим запис, защото все пак 
запис има за протокола. 
Емел Расимова – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, нямам нищо против на живо да бъде излъчвано 
заседанието на ОбС Попово, но ние това го нямаме заложено в нашия правилник за работа 
на ОбС. Аз мисля, че първо трябва да го гласуваме. Актуализиран правилник нямаме. И 
след това евентуално по законов ред, да. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да има решение за излъчване? Ние по принцип нямаме заложено и запис да 
правим, само протокол по принцип. Да, там грешката е до някъде моя, ние направихме 
една комисия, която по принцип не действа. Добре,ок. Г-н Дончев? 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, аз искам да 
направя едно съобщение относно годишните декларации за имущество и интереси. Аз 
споменах на председателски съвет, предполагам че е стигнало до всички вас, но все пак 
повтаря, ако може да бъдат готови до началото на май и да не чакаме последния срок. 
Благодаря на тези, които са ги подали, ако има такива, на тези които не са надявам се 



 
 

скоро да бъде направено. Който има нужда от помощ, юристите са в готовност да помагат 
на всеки. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, това е напомняне. Г-н Дончев правилно каза, всеки общински съветник има 
ангажимент до 15ти май да подаде декларация пред КОНПИ с пълния обем на данни, 
който е необходим, така че имайте го в предвид, защото в края на краищата се търпят не 
малки санкции в това отношение. 
 Други въпроси? Ако няма закривам  двадесет и седмото заседание на ОбС Попово. 
Благодаря ви, пожелавам ви здраве. 
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