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ПРОТОКОЛ    № 30 
 

 

 

Днес, 26.05.2022 г. /четвъртък/  в  залата на Дом на културата  на Община   Попово 
се проведе ТРИДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 
г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Добро утро колеги.  
Моля за проверка на кворума –  24 общински съветници. Колеги, на заседанието  

присъстват 24 общински съветници, имаме кворум и можем да вземаме решения, така че  
откривам тридесетото заседание на ОбС Попово.  

На заседанието присъства зам. кмет Трифонов, представители на общинска 
администрация, предполагам и други ще се присъединят. Писмени уведомления за отсъствие 
са получени от председателя на ОбС Попово – Георги Георгиев и от общинските съветници 
Мариян Бодев и Десислава Игнатова. 

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 13 точки.  
В законноустановения срок са получени още две докладни записки, едната е: 
Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД 
за 2022 г. и втората е: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските 
територии на Община попово през 2022 г. и определяне начина на ползване на дървесината 

 
Предлагам те да влязат като точка 12та и точка 13та в дневния ред. 
 
Който е съгласен, моля да гласува 
 
Гласуваме : ЗА  
   ЗА-    24 
   ПРОТИВ-    0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-  0 

  
 
Решението се приема! 

 
 
Предлагам на вашето внимание окончателния проект за Дневен ред: 
  
 



 
 

1.Приемане на Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските 
пътища. 
 
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2022г. и откриване на процедура за учредяване 
право на ползване върху имот частна общинска собственост – „Хоспис”, чрез 
публичен търг 
 
3.Прекратяване на съсобственост в УПИ IІ, кад.№516 от кв.66 по регулационния 
план на с.Медовина между община Попово и Цветемира Иванова Денева, чрез 
изкупуване частта на Общината. 
 
4.Одобряване на оценка за продажба на недвижим имот. 
 
5.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  
водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-
Попово” 
 
6.Определяне на представител от община Попово за участие в Областната комисия 
за изработване на областната здравна карта. 
 
7.Определяне на представител от община Попово за участие в Областната комисия 
за изработване на областната аптечна карта. 
 
8.Попълване списъка на съдебни заседатели към  Районен съд – Попово 
 
9.Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд 
Търговище, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия 
за провеждане на процедурата по избора. 
 
10.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Хрисанд 
Алексиев Хрисандов. 
 
11.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово – посмъртно“ на 
Бойко Стойчев Колев. 
 
12.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище” АД за 2022 г. 
 
13.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 
Община попово през 2022 г. и определяне начина на ползване на дървесината 
 
14.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 
 
15.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    -   24 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА  
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Приемане на Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските 
пътища. 
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“  
Николай Черкезов  – зам. 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. Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н Кмет, уважаема г-жо 
зам. Кмет, уважаеми г-н зам. Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, 
уважаеми колеги, нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
Николай Черкезов  – зам. 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 д-р Веселинов, Кмет на Община Попово, уважаеми зам. 
Кметове г-жа Божанова и г-н Трифонов, уважаеми представители на общинска 
администрация, колеги общински съветници, нашето заседание на комисията се проведе 
на 25ти май в 9:00 часа в пълен състав. По разглежданата в момента точка от дневния ред 
на днешното заседание, с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепим проекта за решение. 
Благодаря. 
Николай Черкезов  – зам. 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 председателстващ, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. 
Кметове, уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми колежки и колеги 
общински съветници, нашата комисия заседава вчера от 10:00 часа в непълен състав и 
становището е с четири гласа ЗА, нула ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  подкрепяме 
проекто решението. Благодаря Ви. 
Николай Черкезов  – зам. 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 председателстващ, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. 
Кметове, уважаеми служители на общинска администрация, уважаеми колеги общински 
съветници, в пълен състав нашата комисия разгледа отправените докладни към нея и 



 
 

конкретно по първа точка с пет гласа ЗА, предлагаме на вашето внимание да одобрите 
предложението за решение. 
Николай Черкезов  – зам. 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 зам. председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми зам. 
Кметове, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги, нашата 
комисия в непълен състав подкрепя с четири гласа ЗА проекта за решение. Благодаря 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря. Колеги, искам да ви зачета предложението за решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 23 от Закона за пътищата, чл. 28 във връзка с чл. 26 Закона 
за нормативните актове, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските пътища 
(Приложение 1). 
 
Приложение: 
 
1. Проект на Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските 
пътища.; 
 
2. Мотиви за Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските 
пътища.; 
 
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 
Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските пътища. 

 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Въпроси, мнения, предложения по докладната. Да, г-н Тодоров. 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н председателстващ, колеги, може би въпросът ми 
е малко частен. Във връзка с чл. 21 – поддържането включва полагането на системни 
грижи и осигуряване целогодишно нормална експлоатация на пътя и осъществяване на 
мерки за защита на неговите принадлежности и съоражения, ал. 2 – организирането на 
дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината. В Попово 
има улици с невъзможност за движение по тях на транспортни средства и вече забелязвам 
на някой места частни граждани, които сами ремонтират пътищата, като запълват 
дупките, за да могат да преминават безпрепятствено с автомобили и да могат да влизат 
автомобилите със специално предназначение. Това доколкото разбирам от тази наредба е 
забранено. Така ли е?  Защото, ако в края на краищата общината не може да се справи с 
дадени улици, които са в невъзможно състояние, могат ли граждани да полагат грижи и 
съответно със собствени средства да ремонтират тоя път, за да може да бъде той 
използваем. Благодаря ви. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 За отговор от общинска администрация? 
 



 
 

Пламен Русев – общинска администрация 
 Здравейте, в случая става въпрос за това, че поддържането на пътищата, които са 
общинска собственост е задължение на общината. Това не означава, че граждани не могат 
под формата на дарение, под такава форма всъщност да спомагат за тази поддръжка. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата на Кмета на общината. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми г-н Тодоров, уважаеми дами и господа общински съветници, г-н 
Черкезов, така е, ама погледнете последната година какво става. Преди малко събирах 
заместник кмета Божанова, инж. Добрев, ние сме пред невъзможност да изпълняваме 
проекти за пътища, за улици. Вие гласувахте кредит, четири милиона. Играха фирми, 
спечелиха обществени поръчки, от вчера валят откази. Дори се отказват и рискуват 
внесените гаранции. Кредита седи и ние имаме задължения в общината по този кредит. 
Три милиона една от обществените поръчки, 28 улици, вчера си изтеглиха документите 
или по скоро не внесоха проектите. Всеки ден цените се менят. Строителството е рисково 
вече. Да общината ще прави така според средствата, собствени и привлечени от търгове, 
продажби и от кредит да подобряваме инфраструктурата. Ние сме в невъзможност да 
управляваме вече обществените поръчки, защото по закона за обществените поръчки си 
има нормативи. Една година вече чакаме правителството нещо да предприеме. Проектите 
са правени преди година, две, да не кажа и шадравана преди пет, а цените вече виждаме с 
Милена Божанова си приказваме, до 15 процента щели да ни дадат възможност, ама още 
не е прието. Още чакаме. И в края на краищата Кмета и администрацията носим и 
наказателна отговорност за всичко това. Ние дадохме надежда на хората с тези четири 
милиона и бюджетни средства, които вие гласувахте бюджета тази година да правим 
подобрения в инфраструктурата. Но аз ви казвам като Кмет в такава ситуация не съм 
изпадал. Лошото е, че немога и да взема решение и незнам и какви решение да взема. 
Фирмите се отказват от спечелените обществени поръчки. Така стана и със стадиона, два 
проекта пък никой и не кандидатства. Разговарям с пътно строителните фирми, ние 
продължаваме да мислим, че със сто и четиридесет лева на тон асфалт ще правим улици, 
над двеста лева е вече тона. Направете сметка как цените вървят на горе и с тежи цени и с 
тези проекти, с тези наши средства финансови ние сме пред провал. А конкретно на 
въпроса. Да, и аз виждам някъде по улиците хората запълват, дали с трошено каменна 
настилка, дали с бетон, но виждам, че го правят. По наредбата за поддържане чистотата в 
града, навсякъде сме записали, че прилежащите към имотите тротоари са задължение на 
самите граждани. Неможем вече да насмогнем. Аз виждам, че това звено социално, което 
коси, пък и вие, които имате вкъщи тревни площи сигурно вече за трети път влизате. И не 
случайно направихме обществена поръчка за подмяна на начина на работа и вкарване на 
техника. Ние повече по този начин стар, шаблонен коловоз неможем да излезем. Не мога 
да ви кажа какво ще се случи с обществените поръчки. Поне на този етап, но решението 
на нас администрацията явно ще бъде не леко и много трудно. Незнам дали е възможно да 
върнем кредита. А на хората, на които дадохме надеждата, това са двадесет и осем улици. 
Питам и Разград и те активно играеха, пътно строителната фирма, дойде Узунов и ми 
вика, извинявам ама аз с такива пари не мога да работя и да вкарвам фирмата в загуба, 
само защото вие общинарите искате да ви направим улици, всичко си има цена. Разширих 
отговора, г-н Тодоров, но незнам до къде ще стигнем с цените. Една част от пътно 
строителните фирми започнаха да ги продават и се ориентираха към фотоволтаици. 
Търсят земи, строят, защото не зависят нито от правителства, малки разходи, а 
строителството го изоставят. Вчера ми съобщиха Пътинжинеринг Търговище, че над 
триста милиона държавата не са им разплатили. И те се чудят какво да правят, камо ли да 
дойдат да работят на загуба. Бълха ги ухапала, че 50 хил. лева гаранция ще вземем 
общината. Хубаво, ще ги вземем, но насреща няма да има свършена работа. Не се 
оплаквам, затова съм на това място, за да решавам всички тези въпроси и вие трябва да сте 



 
 

в течение, а и предполагам, че чувствате какво с този ценови шок навсякъде в 
икономиката на България.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Други изказвания по точката? Ако няма, да преминем към гласуване. Гласуването 
по тази точка е явно. 
  

Който е съгласен с така текст да стане решение, моля да гласува. Гласуваме ЗА. 
 

Гласуваме  ЗА: 
 

 
ЗА    -    25 

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

 
 

РЕШЕНИЕ 299 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 23 от Закона за пътищата, чл. 28 във връзка с чл. 26 Закона 
за нормативните актове, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските пътища 
(Приложение 1). 
 
Приложение: 
 
1. Проект на Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските 
пътища.; 
 
2. Мотиви за Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските 
пътища.; 
 
3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на 
Наредба на Общински съвет гр. Попово за управление на общинските пътища. 

 
 

 
Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  
2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2022г. и откриване на процедура за учредяване 
право на ползване върху имот частна общинска собственост – „Хоспис”, чрез 
публичен търг 



 
 

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“ 
Николай Черкезов  – зам. 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 5 гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
Николай Черкезов  – зам. 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 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
Благодаря. 
Николай Черкезов  – зам. 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 колеги, нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепяме проекто 
решението. Благодаря Ви. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Колеги, предложението за решение е следното: 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 49, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

       1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
в община Попово през 2022год., раздел ІІІ, т.А със:   
          Западно крило от първи етаж с площ 540 кв.м., част от четириетажна сграда с 
идентификатор 57649.503.3680.1 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на 
Общината по АОС 1792/07.02.12г. 
      2.Одобрява начална тръжна годишна цена за право на ползване на гореописания имот -   
 12 312 лева. Цената е без ДДС.  
      3.Определя срок за ползване на имота – 5 години, като ползвателя не може да променя 
предназначението му - „Хоспис”. 
      4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Има ли въпроси, мнения и предложения по докладната? Г-н Тодоров? 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Въпроса ми е само разбирам, че до сега е ползвал този Хоспис и помещение, какъв 
е бил наема, който са плащали до сега?  
 
 



 
 

Пламен Петров – общинска администрация 
 Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа 
общински съветници, наема до сега на Хосписа е 10 000 лв. без ДДС.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Официално нещо да кажете? Колеги, ако може на микрофоните, все пак протокол 
водим. Някакво предложение официално? Други коментари има ли по докладната?  

Колеги, 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   ОТСЪСТВА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  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   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 
 

ЗА    -    22 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
 
 Решението се приема! 
Драгомир Анастасов Петров обяви конфликт на интереси. 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 



 
 

 
РЕШЕНИЕ 300 

 
 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, 

ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 49, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

       1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
в община Попово през 2022год., раздел ІІІ, т.А със:   
          Западно крило от първи етаж с площ 540 кв.м., част от четириетажна сграда с 
идентификатор 57649.503.3680.1 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на 
Общината по АОС 1792/07.02.12г. 
      2.Одобрява начална тръжна годишна цена за право на ползване на гореописания имот -   
 12 312 лева. Цената е без ДДС.  
         
 
 
        3.Определя срок за ползване на имота – 5 години, като ползвателя не може да 
променя предназначението му - „Хоспис”. 
        4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
 

 
 
Преминаваме към  втора трета от Дневния ред.  
3.Прекратяване на съсобственост в УПИ IІ, кад.№516 от кв.66 по регулационния 
план на с.Медовина между община Попово и Цветемира Иванова Денева, чрез 
изкупуване частта на Общината 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“ 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря. Нашата комисия по тази точка с 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение. Благодаря. 
Николай Черкезов  – зам. 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 колеги, нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепяме проекто 
решението. Благодаря Ви. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, предложението за решение има следния вид:  



 
 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 

чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост 

в УПИ ІІ, кад.№516 от кв.66 по регулационния план на с.Медовина, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14766/29.03.22г., представляваща 138кв.м. дворно 
място придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на 
Цветемира Иванова Денева.  
       2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в 
размер на 1210 лева. Цената е без ДДС.     
       3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след 
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.    

 
             

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
Имате думата за въпроси, мнения, предложения по докладната. Невиждам. Колеги, 

който е съгласен така прочетеното предложение да стане 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   ОТСЪСТВА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 
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  ОТСЪСТВА 
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    -   24 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 
РЕШЕНИЕ № 301  

 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 

чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ ІІ, кад.№516 от кв.66 по регулационния план на с.Медовина, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14766/29.03.22г., представляваща 138кв.м. дворно 
място придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на 
Цветемира Иванова Денева.  
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер 
на 1210 лева. Цената е без ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобственика.    

 
 
             

  
Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  
4.Одобряване на оценка за 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“ 
 Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
 



 
 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря. Нашата комисия по тази точка с 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение. Благодаря. 
Николай Черкезов  – зам. 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 колеги, нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепяме проекто 
решението. Благодаря Ви. 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, предложението за решение е следното 
 

На основание чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,   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. Одобрява начална тръжна цена :   
          - 17 840лева за ПИ с идентификатор 57649.503.157 по кадастрална карта на 
гр.Попово, кв.Младост с площ 811кв.м., собственост на Общината по АОС 
14782/11.05.22г. Цената е без ДДС. 
       2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Имате ли въпроси и предложения. Има ли? Всичко е ясно, 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   ОТСЪСТВА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 
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        -           25 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 302 

 
На основание чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,   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. Одобрява начална тръжна цена :   
          - 17 840лева за ПИ с идентификатор 57649.503.157 по кадастрална карта на 
гр.Попово, кв.Младост с площ 811кв.м., собственост на Общината по АОС 
14782/11.05.22г. Цената е без ДДС. 
       2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
 
 

 

 
Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 
5.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 



 
 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  
водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-
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“ 
 Николай Черкезов  – зам. 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 5 гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
Николай Черкезов  – зам. 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. 
Николай Черкезов  – зам. 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, Становищетп на нашата комисия е с 4 гласа ЗА  подкрепяме проекто 
решението. Благодаря Ви. 
Николай Черкезов  – зам. 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 5 гласа ЗА предлагаме на вашето внимание да подкрепите 
предложението за решение. 
Николай Черкезов  – зам. 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 четири гласа ЗА проекта за решение. Благодаря 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение е следното: 

  
 На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1,т. 6  и 

т. 10 и чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 



 
 

мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, от „Стратегията за  водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на проекти: 

1.1. Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 

– ЧАСТ ОТ ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА 

МРЕЖА НА ГР. ПОПОВО”, Подобект: „Реконструкция и рехабилитация 

на бул. „България” от ул. „29-ти юни” до ул. „Ковачевска”, на обща 

стойност до 391 160,00 лева без ДДС; 

1.2. Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 

– ЧАСТ ОТ ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА 

МРЕЖА НА ГР. ПОПОВО”, Подобект: „Реконструкция и рехабилитация 

на бул. „България” от ул. „Ковачевска” до ул. „Раковска”, на обща 

стойност до 391 160,00 лева без ДДС; 

1.3. Проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ГР. 

ПОПОВО”, на обща стойност до 280 000,00 лева без ДДС; 

1.4. Проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С. 

ЗАРАЕВО”, на обща стойност до 210 000,00 лева без ДДС; 

1.5. Проект „СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА МИНИ ФУТБОЛ С. КОВАЧЕВЕЦ”, 

на обща стойност до 210 000,00 лева без ДДС; 

2. Декларира, че дейностите по проектите отговарят на приоритетите на „План за 

интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г.  

 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

 Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения по докладната. Г-н 
Тодоров? 
Тодор Тодоров – общински съветник 

Във връзка с т. първа от днешната сесия, съобразено ли е кандидатстването с бързо 
променящите се цени на строителството и да не изпаднем пак в същия парадокс? Да 
спечелим, да направим проектите и да не можем да ги изпълним. Благодаря. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Кой ще отговори? За отговор давам думата на Кмета на Община Попово. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Г-н Тодоров, не ме настъпвай по мазола. Уж е съобразено, но докато направим 
обществени поръчки, докато стигнем до избор на изпълнител, докато тази тежка 
процедура в Министерството на земеделието, фонд Земеделие ни одобрят, дали ще минат 
шест или седем месеца, или една година, не мога да кажа. А до тогава какво ще стане? 
Ние бяхме свидетели, по решение проект 1.1 и 1.2 знаете тези два проекта, защото Мига 
по четиристотин можеше да кандидатства, бяха за стадиона. Първия проект за стадиона – 
400 хил. лева, като се чудехме защо отказват и не играят , както и на втория, направихме 
изчисления – от 400 хиляди беше стигнало на 900 хиляди лева. Това е причината никой да 
не играе. Сега как да ти отговоря какво ще стане утре или след година? Ние се радвахме, 



 
 

че имаме готов проект, защото тези 800 хил. лева щяхме да ги загубим, те си текат 
сроковете. И можехме да ги прехвърлим към бул. „България“, прекрасен е проекта. Но аз 
мисля, че това беше около 900 хил. лева, ние пак нещо така ще видим. Ще видим дали ще 
се поберем в 800 хиляди лева. Затова разделихме „ България“ на два под проекта, иначе е 
цял е проект. Накарахме проектанта да преизчисли, да се подготви и много бързо 
реагирахме, направихме актуализация на цените към вчера. Това е истината. Сега, за тези 
спортни площадки едната Йорданка Георгиева, нали е на стадиона волейболното? Да, 
пред волейболното. Значи на г-н Тодоров една стара мечта сега ще я направим. Ама не 
мога да ти кажа дали ще има пясъчен волейбол, по добре да има тенис на корт. Не споря, 
но колко години минаха от както започнахме нещо и така го оставихме. Сега там ще 
завършим пред волейболната зала. И прилича си на най – голямото село Зараево с най – 
много население, деца да направим една спортна площадка. И в Ковачевец. Сега ще ме 
питате защо пък там? Моля? А, не стадиона с вас ще го умуваме, със собствени пари ще го 
направим. Защото стадион ни трябва. За стадиона на Ковачевец, там имаше намерение на 
някакъв частен инвеститор, щеше да влиза в Б група, като всички илюзорни такива 
нереални проектни предложения си отмряха. Те с техния отбор се стремяха да конкурират 
Попово, пък играеха на поповския стадион. А сега виждате, че Попово имаме възможност 
още три отбора да се борим за Б група, ама вижте Милена Божанова как свива вежди. 
Защото, ако влезеш в Б група ти трябва един милион и двеста за издръжка. Но това е друг 
въпрос. Това исках да ви кажа. Живота ще покаже, г-н Тодоров дали сме били точни в 
актуализация на цените по този проект. 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 

Неспазвайки протокола, може ли да взема отношение? Благодаря. Единственото 
сигурно, разписано нещо към този момент разбира се е срока за приключване на 
проектите до 2025год., друго вече не може да кажа.  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Кое, кое да влиза? Той си е отделен проект. Този проект беше, спомняте си за две 
години финансиран на обща стойност беше шестстотин, сега да не ви казвам колко струва.  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Мисълта ми е, че те сега ще искат пари и ние го очакваме, само че то е по тяхно 
такова, цяла зима дъжд им валяло, незнам какво им било. Не работиха, те си имат вина за 
това, че вдигат цените всеки месец за забавянето. Разбира се. Трябва малко там по 
сериозно.  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 В смисъл? 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Ами да не им отстъпваме. Знам, че ще ни настъпват за парите, защото в момента 
наистина цените не са като преди пет месеца. Само че тогава им беше дъждовно, беше им 
студено, незнам какво. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Проекта беше изготвен преди четири, пет години с онези цени и те за тези цени 
играха. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Еми, що са се съгласили. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Защо не направиш ти една строителна фирма и да играеш на обществени поръчки? 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Не, аз говоря като инвеститор, че трябва да се натискат. Е питайте Димитър Кънев 
как си строи къщата. С материалите от преди една година. Те като знаят да са си ги 
купили.  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 На чужд гръб всичко е много лесно.  
 



 
 

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
Добре. Други коментари по докладната? Невиждам. Колеги, който е съгласен така 

прочетения проект да стане решение, моля да гласува. Гласуването е явно. 
 

Гласуваме  ЗА: 
 

  
 

ЗА        -           25 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 

 
  
Решението се приема! 
 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 303 
 
 

На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1,т. 6  и т. 10 и 
чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, от „Стратегията за  водено от общностите местно развитие на 

Сдружение „Местна инициативна група-Попово”, за финансиране на проекти: 

1.1. Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 

– ЧАСТ ОТ ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА 

МРЕЖА НА ГР. ПОПОВО”, Подобект: „Реконструкция и рехабилитация 

на бул. „България” от ул. „29-ти юни” до ул. „Ковачевска”, на обща 

стойност до 391 160,00 лева без ДДС; 

1.2. Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 

– ЧАСТ ОТ ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА 

МРЕЖА НА ГР. ПОПОВО”, Подобект: „Реконструкция и рехабилитация 

на бул. „България” от ул. „Ковачевска” до ул. „Раковска”, на обща 

стойност до 391 160,00 лева без ДДС; 



 
 

1.3. Проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ГР. 

ПОПОВО”, на обща стойност до 280 000,00 лева без ДДС; 

1.4. Проект „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С. 

ЗАРАЕВО”, на обща стойност до 210 000,00 лева без ДДС; 

1.5. Проект „СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА МИНИ ФУТБОЛ С. КОВАЧЕВЕЦ”, 

на обща стойност до 210 000,00 лева без ДДС; 

2. Декларира, че дейностите по проектите отговарят на приоритетите на „План за 

интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г.  

 
  
 
 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6 Определяне на представител от община Попово за участие в Областната комисия 
за изработване на областната здравна карта. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Николай Черкезов  – зам. 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 5 гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам предложението за решение: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за лечебните заведения, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 
 

1.  Общински съвет гр. Попово определя д-р Диана Цонева, специалист – 
оториноларинголог, за представител на община Попово за участие в Областната 
комисия за изработване на Областна здравна карта, необходима за изготвяне на 
Националната здравна карта, чрез която се планират на териториален принцип 
потребностите на населението от достъпна извънболнична  и болнична медицинска 
помощ. 

2. Общински съвет гр. Попово определя развитието на „МБАЛ Попово” ЕООД като 
стратегическо за Община Попово, във връзка с което определения в т. 1 от настоящото 
решение представител на община Попово следва да защитава функционирането и 
развитието на дейността на„МБАЛ Попово” ЕООД при участието си в Комисията за 
изготвяне на  областната здравна карта.  

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изпрати 
решението на Общински съвет – Попово в Министерството на здравеопазването. 

 



 
 

 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за въпроси и мнения по докладната. Д-р Деяна Цонева е тук. Ако 
имате въпроси към нея?  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Трябва да си призная едно нарушение, въпреки че юристите ме съветваха, че не 
било правилно, но всеки си носи отговорността. Тъй като министърката искаше д-р 
Цонева, до 20ти май беше, Пламен Русев, нали така до 20ти решението на ОбС и заповед 
на Кмета. Аз не изчаках вашето решение, направо пуснах заповед и я пратих до 20ти в 
министерството на Здравеопазването на министърката. А сега, смейте да не гласувате. 
Защото трябва да изпратим и протокол от вашето решение. Ето я д-р Цонева. Аз мисля, че 
тя така си е напориста и ще защитава интересите. За нас е най важно не само д я има 
болницата, за което правим с вас всичко възможно, но и да увеличим легловата база. 
Нали, д-р Цонева? Лошото е, че един от зам. министрите, които лобираше за нас и беше 
обещал, те взеха та го уволниха. Търговище веднага спекулират – ей тези уволниха зам. 
министъра заради Попово. Пълни измислици. Благодаря.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, ако няма други коментари да преминем към гласуване. Който е съгласен 
така прочетения проект да стане решение, моля да гласува.  
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           25 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 304 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.29, ал.3 и ал.4 от 

Закона за лечебните заведения, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 
 

1.  Общински съвет гр. Попово определя д-р Диана Цонева, специалист – 
оториноларинголог, за представител на община Попово за участие в Областната 
комисия за изработване на Областна здравна карта, необходима за изготвяне на 
Националната здравна карта, чрез която се планират на териториален принцип 
потребностите на населението от достъпна извънболнична  и болнична медицинска 
помощ. 



 
 

2. Общински съвет гр. Попово определя развитието на „МБАЛ Попово” ЕООД като 
стратегическо за Община Попово, във връзка с което определения в т. 1 от настоящото 
решение представител на община Попово следва да защитава функционирането и 
развитието на дейността на„МБАЛ Попово” ЕООД при участието си в Комисията за 
изготвяне на  областната здравна карта.  

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изпрати 
решението на Общински съвет – Попово в Министерството на здравеопазването. 

 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 
7.Определяне на представител от община Попово за участие в Областната комисия 
за изработване на областната аптечна карта. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Николай Черкезов  – зам. 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 5 гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Благодаря ви.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Благодаря, колеги, зачитам предложението за решение: 
 
      На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 227 б, ал. 1 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет гр. Попово определя Йорданка Станева , за представител на община 
Попово за участие в Областната комисия за изработване на Областна аптечна карта, 
необходима за изготвяне на Националната аптечна карта. 

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изпрати 
решението на Общински съвет – Попово в Министерството на здравеопазването. 

 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Колеги, отново думата за въпроси и коментари. Г-жа Станева е тук също. Г-н 
Петров, имате думата. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Ами хубаво ще е да ни изясни нещо, защото сега много е важно за Попово с тези 
аптеки как ще продължат нещата. Нощна аптека ще има ли? Има ли някакво виждане, 
визия има ли? Общинска някаква? Защото с тези работи събота и неделя, тоз не работи, 
вечер го няма много страда общината. Ще има ли някаква промяна? 
Д-р Деяна Цонева  
 Отново здравейте. Това е г-жа Станева, която е завеждащ болничната аптека. Тя е 
дългогодишен фармацефт. От гр. Търговище е. Този въпрос, който ми задавате е 
изключително наболял не само за обществеността, но и за болницата, защото в края на 
краищата ние, ако преглеждаме някой през нощта, няма от къде да си вземе лекарства и се 
налага от отделенията да смъкваме лекарства и т.н. Мисля, че това не е от нейната 



 
 

компетенция в случая за тази областна комисия, дали ще има нощтна аптека в Попово или 
не вече зависи от вас до някъде, според мен. Защото никой не може да принуди един 
едноличен търговец да работи през нощта, или ООД, или каквото и да е друго. Определя 
се бройката на аптеките според здравната карта. Няма как да се случи. Много пъти сме го 
поставяли този въпрос и ние включително като сме били отворени дори да предоставим 
някакво помещение в болницата, да има някакъв график от някакви най належащи 
медикаменти и каквото и да е, дори и катетри да е, обаче нищо не се случва. Ако може 
някакво решение да се вземе по този въпрос всички ще бъдем много доволни. Това 
рефлектира и върху финансите на болницата, защото не можеш да оставиш един човек в 
някакво безпомощно състояние. От детско смъкваме лекарства и т.н. Защото спешната 
работят само с ампулни форми. Забранено е да работят с таблетни. Мисля, че това не е 
точно от нейната, не влиза в нейните задължения в случая. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря. Г-н Попвеличков. 
Стоян Попвеличков – общински съветник  
 Да, благодаря. Аз искам само да вметна, че тук въпроса по скоро е свързан с 
национална политика за това нещо, тъй като проблема с кадрите е на лице, както и 
проблема с кадрите в болницата. По голямата част от магистър фармацефтите на 
територията на общината са в пред пенсионна възраст. Няма тенденция ново завършили 
да се завръщат в града. Така, че тези частни обекти, аз не виждам кой и как би могъл да ги 
задължи да дават нощни смени. По скоро такъв въпрос и такава инициатива трябва да се 
подеме към Министерството на Здравеоопазването. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря. Г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Благодаря, г-н председателстващ. Уважаеми г-н Кмет, аз не мога да разбера изобщо 
каква е логиката за тази областна аптечна карта и този наш представител, който ще 
изпратим там, той какво? Тази жена какво ще защитава? Каква е нашата визия, какво 
искаме да правим, след като аптеките са частни дружества и те си правят каквото си искат, 
откриват си, може да е нощна, може да е денонощна, те си решават. Тази жена я 
изпращаме в Търговище да защитава визията на Попово за аптечна карта. Каква е нашата 
визия? Ще закриваме аптеки ли? Търговище ще кажат – ама вие в Попово имате много 
аптеки, направете ги на половина ли, незнам, аз не виждам нещо изобщо рационално в 
тази областна аптечна карта. Ако имате някаква информация, какво смята 
Министерството на Здравеопазването да прави, просто ни я кажете, защото иначе ние 
пращаме тази жена, тя ще слуша само и туй то, нищо друго. Какво ще защити тя? Д-р 
Цонева знаем какво ще прави, как ще го прави, борим се за болницата. Ама за тази 
аптечна карта какво ще правим. По селата ще връщаме аптеките, дето ги продадохме от 
държавно аптечно предприятие, в Светлен имаше, незнам къде имаше. Ще ги връщаме тях 
ли, какво ще правим? Това казвам, каква е идеята на тази областна аптечна карта и в 
частност общинската аптечна карта, която тази жена трябва да защити в Търговище. 
Благодаря. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 И като цяло националната аптечна карта, тогава да поставя въпроса. Давам думата 
на г-н Веселинов 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 И аз се чудя, г-н Димитров. Истината е, че министърката ми изпрати писмо две 
седмици след като трябваше до 20ти да дадем представител  д-р Цонева. Тук срока е 30ти 
този месец, ние се включваме в срока. И аз не знам какво ще защитава. Ако се върнем 
назад си спомняте, че някога ни разрешиха да правим общинско аптечно дружество и ние 
го направихме. Имахме си имоти, нещата вървяха добре до някъде, бяха доволни по 
опорните по големи населени места, там имахме аптека. Лека, полека частния бизнес 
стана по активен, а и излезе един нормативен документ и ни накараха да закрием това 



 
 

аптечно общинско. Забравих коя година беше. И сега наистина какво ще решаваме с тази 
областна аптечна карта. Аз поне съм благодарен на Йорданка Станева, защото и аз не я 
познавах, но се консултирах с болничното ръководство и за това посочих нейното име. 
Смятам че тя най добре като представител трудово – правни отношения с дружеството в 
Попово болницата и е възможно да защитава, но незнам какво да защитава. Г-жо Станева, 
ще ни кажете какво сте разисквали там. А пък д-р Цонева, този въпрос за нощната аптека 
от кой зависи? Казахте от вас зависи. От кои нас? Какво да направим? Кажете. 
Д-р Деяна Цонева 
 По принцип разрешителните за тези обекти идват от РЗИ. Значи, ако има някакъв 
диалог с РЗИ според мен, защото ние не сме упълномощени да се занимаваме с това, може 
евентуално да се стигне до някакъв принцип, нещо като график или какво, но не съм 
сигурна, че ще се случи, защото в края на краищата те са търговци. По повод на това 
искам да кажа, че все още не съм видяла, попитах, но няма методика за изработване на 
карта на аптеките. Първо трябва да има някакъв принцип на който да се стъпи, за да има, 
обаче няма нищо все още. За здравната карта има някаква методика от преди сто години, 
обаче за аптечната няма. Надявам се, нали министърката е фармацефт да е измислила 
нещо.  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Да, благодаря. Много ми е интересно председателя на тази областна комисия, 
областния председател Парашкевов какво ще решава, ама така са пуснали от 
министерството, това го искат и ще го направим. Пък от тук нататък ще видим, защото за 
тази областна здравна карта ние от години си воюваме, работим, но аптечната карта много 
незнайни неща има. А РЗИ какво разрешение, ако някой има искане за разрешение за 
нощна работа, РЗИ ли го издава? Е, и? Някой да е искал, поне д-р Димитров е там, може 
да му повлияем, но май никой не е искал такова разрешение и да му е отказано.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Добре. Г-н Тодоров? 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Незнам дали е правилен въпроса, който задавам, но разбирам, че частните аптеки 
не можем да ги задължим да работят през нощта. Каква е възможността болничната 
аптека да стане денонощна? Тя се ползва единствено от спешни случаи от лекари.  
Д-р Деяна Цонева 
 Не е възможно това. 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Незнам, проста знам, че може там да въздействаме, докато частните аптеки никой 
не може да ги накара насила да работят през нощта. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Смисъла на тази болнична аптека е съвсем друг. Това не е търговско дружество та 
да върши търговия. Добре, хайде да оставим да видим на първото заседание на тази 
комисия какво ще решават. Между другото областния управител онзи ден на приема на 
Президента в Бояна го видях и му казах, че ще го поканим на 10ти юни да ни бъде гост. 
Той каза, ще видим, имал някакви технически проблеми, незнам какви са му 
техническите, но тези проблеми с аптечната и със здравната карта са му много по големи 
проблеми от фасадното присъствие. 
 
Йорданка Димитрова Станева – магистър фармацефт 
 Искам да отговоря на господина. Изключено е и е невъзможно болничната аптека 
да бъде денонощна, в смисъл да дава лекарства на гражданите. Нейната номенклатура е 
много специфична, тя обслужва само, много, много по специфичен е списъка и няма как 
да се формира такъв вариант. Може да бъде денонощна или нощна само аптека, която е 
градски тип.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря. Г-н Попвеличков искаше думата. 



 
 

Стоян Попвеличков – общински съветник 
 По скоро в тази точка от Дневния ред става въпрос най вероятно и за изграждането 
на, така го разбирам аз на интерактивна карта на тези заведения чисто информационно, 
може би. Аз иначе не виждам какво друго може да се обсъжда. По повод на 
разрешителните от РЗИ, да те се издават от РЗИ при желание на някой, ако има желание 
да отвори такъв тип обект. Не, че точно трябва да попиташ РЗИ дали можеш да работиш 
нощно време или не. Идеята е, че трябва да има желаещи. Въпроса е такъв, че много 
областни градове нямат нощна аптека. Тук на около Търговище, Разград, Шумен дори 
нямат такъв тип обекти, така че къде сме ние в момента? 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Добре, все пак министерството, след като е тръгнало да прави национална аптечна 
мрежа, предполагам, че има някаква визия и ще излезе с предложения най грубо казана 
при, които наш представител трябва да съобрази на място какъв ще е интереса за 
общината от това нещо. В крайна сметка снабдяването с лекарства особено по селата е 
силно затруднено. Имаше някаква версия за мобилни аптеки, които се оказа, че закона не 
ги позволява. Тези неща трябва да се поставят. Дайте да видим какво е предложението на 
министерството, предполагам, че няма да се решава на място и за 15 минути. Наш 
представител като има там, мисля че ще можем да защитим интересите си.  
 Добре, ако няма други въпроси и коментари да преминем към гласуване. 
Гласуването е явно. Който е съгласен с предложението за решение за определяне на 
представител да стане решение, моля да гласува. 
 

 
Гласуваме      ЗА: 

 
 

 
ЗА    -  25   

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

 
 
    

 
РЕШЕНИЕ №  305 

  
     На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 227 б, ал. 1 от 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет гр. Попово определя Йорданка Станева , за представител на община 
Попово за участие в Областната комисия за изработване на Областна аптечна карта, 
необходима за изготвяне на Националната аптечна карта. 



 
 

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение на решението, с оглед необходимостта да се изпрати 
решението на Общински съвет – Попово в Министерството на здравеопазването. 
 

 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Попълване списъка на съдебни заседатели към  Районен съд – Попово 
Вносител: Николай Черкезов – общински съветник, мандат 2019-2024г. – Председател на 
Временна комисия за процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община 
Попово в Районен съд Попово 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

 Предложението за решение по тази точка има следния вид: 
 
На основание чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68 а, ал. 4 във вр. с чл. 

68 е от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение №25 по Протокол 
№3/19.12.2019г. на Общински съвет – Попово, Временната комисия за провеждане на 
процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община Попово в Районен 
съд – Попово, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет да уведоми Окръжен съд Търговище, че в сроковете за подаване на 
документи за кандидатстване за съдебен заседател към Районен съд Попово няма 
подадени такива.  

 
 

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
      Предполагам, че знаете, че вече за трети път правим процедура за избор за 
заседатели към Съд гр. Попово, желаещи няма. Предполагам, че след уведомяването ще 
получим инструкции от Окръжен съд гр. Търговище какво да предприемем по нататък. 
Най вероятно ще удължат срока и ще пуснем нова процедура за избор. Г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Г-н Черкезов, този срок тук долу мандат 20та-24та е 19та-23та, нали? Защото 
прескачаме в следващия мандат.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Да, предполагам, че е техническа грешка. Ако няма други коментари, който е 
съгласен предложението за решение да стане решение, моля да гласува 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 



 
 

 
 РЕШЕНИЕ № 306 
 

 
На основание чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68 а, ал. 4 във вр. с чл. 

68 е от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение №25 по Протокол 
№3/19.12.2019г. на Общински съвет – Попово, Временната комисия за провеждане на 
процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община Попово в Районен 
съд – Попово, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет да уведоми Окръжен съд Търговище, че в сроковете за подаване на 
документи за кандидатстване за съдебен заседател към Районен съд Попово няма 
подадени такива.  

 
 

 
 
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 
9.Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд 
Търговище, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия 
за провеждане на процедурата по избора. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Тук становища на комисии няма.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Освен съдебни заседатели за Поповския съд ще трябва да избираме и за 
Търговищкия. Колеги, зачитам ви проекта за решение, ще ми позволите да ви го съкратя 
малко. 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Попово, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от 
ЗСВ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
I. Общински съвет Попово открива процедура за определяне на 5 (пет) съдебни 

заседатели за Апелативен съд – Търговище при следните правила: 
Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на 

чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 
1. Да е дееспособен български гражданин, който: 
- е на възраст от 21 до 68 години; 
- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния районен съд, 

за който кандидатства; 
- има завършено най-малко средно образование; 
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 
- не страда от психически заболявания. 



 
 

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 
- е съдебен заседател в друг съд; 
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 

работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 
район, за който е избран.  

 
II. Утвърждава образци на документи, както следва: 

 - Заявление за кандидатстване за съдебни заседатели (Приложение №1); 
 - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №2); 
 - Декларация за липса на обстоятелст3ва по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3).  
  
 III. В срок до 30.06.2022 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели 
подават в деловодството на Общински съвет Попово, в сградата на Общинска 
администрация Попово, ул. "Александър Стамболийски" №1, всеки ден от 8:30 до 
17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), 
ведно със следните документи: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
- данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за 

препоръки;  
- мотивационно писмо; 
- писмено съгласие (Приложение №2); 
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 (Приложение №4); 
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973г.  

 
IV. Общински съвет Попово избира временна комисия в състав от 5 /члена/, 

която да проведе процедурата по избор за съдебни заседатели за Окръжен съд - 
Търговище в състав както следва:  

Председател:  
 
Секретар:       
 
Членове: 
1.                    
2.                     
3.                     
 
V. Възлага на Времената комисия: 
1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявление за 

съдебни заседатели за Окръжен съд - Търговище и да изготви списък на допуснатите до 
участие кандидати; 

2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите 
документи за заседатели, както и да изиска от председателя на Окръжен съд списък на 
съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед 
проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от ЗСВ.  



 
 

3. Да публикува на интернет страницата на Община Попово списък на допуснатите 
до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и 
документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ.  

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, 
ал.1-3 от ЗСВ, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за 
одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Попово и 
внесе в Общински съвет преди гласуването.  

 
VI. Откриването на процедурата по определяне на съдебни заседатели за Окръжен 

съд – Търговище и правилата за нейното провеждане да се обявят на интернет страницата 
на Община Попово, електронните медии и във вестник "Местен вестник", както и да се 
обявят на информационните табла в сградата на общинска администрация.  

 
Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване 

на сроковете, предвидени в ЗСВ, на основание чл.60 от АПК допуска предварително 
изпълнение на решението.  

 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Приложение №1 – Заявление за кандидатстване за съдебен заседател; 
2. Приложение №2 – Писмено съгласие по чл.69, ал.3, т.7 от ЗСВ; 
3. Приложение №3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ.  
 
 

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
Колеги, това е предложението за решение. Тук имаме да изберем комисия и да 

приемем необходимите документи. На заседанието на Председателския съвет излезе 
предложение, комисията по избор на съдебни заседатели към Окръжния съд да е същата, 
както до сега действащата комисия за избор на съдебни заседатели към местния Съд – гр. 
Попово. Комисията, ако искате мога да ви я продиктувам в състав: 

Председател: Николай Черкезов  
 
Секретар:      Венетка Колева  
 
Членове: 
1.                   Петранка Габровска 
2.                    Златко Иванов 
3.                    Десислава Игнатова 
 
Така че имате думата за становища по докладната, както и за предложения по 

комисията за избор на заседатели, ако има такива. Ако няма предложения, предлагам 
първо да гласуваме състава на комисията както следва: 
 

Председател: Николай Черкезов  
 
Секретар:      Венетка Колева  
 
Членове: 
1.                   Петранка Габровска 
2.                    Златко Иванов 
3.                    Десислава Игнатова 

 
 



 
 

Колеги, който е съгласен с този състав на комисията за избор на съдебни заседатели 
към Окръжен съд Търговище, моля да гласува. Гласуваме ЗА: 
 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

 
 
Решението се приема !  

 
 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

И така, вече без да зачитам цялото решение с посочения поименен състав на 
комисията, който прочетохме преди малко, който е съгласен предложението за решение за 
откриване на процедура за избор на съдебни заседатели с комисията, с одобряване на 
образците на документи и всичко останало, моля да гласува. 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  
  
 РЕШЕНИЕ № 307 
 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Попово, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от 
ЗСВ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
I. Общински съвет Попово открива процедура за определяне на 5 (пет) съдебни 

заседатели за Апелативен съд – Търговище при следните правила: 
Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на 

чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 



 
 

1. Да е дееспособен български гражданин, който: 
- е на възраст от 21 до 68 години; 
- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния районен съд, 

за който кандидатства; 
- има завършено най-малко средно образование; 
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 
- не страда от психически заболявания. 
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 
- е съдебен заседател в друг съд; 
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 

работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 
район, за който е избран.  

 
II. Утвърждава образци на документи, както следва: 

 - Заявление за кандидатстване за съдебни заседатели (Приложение №1); 
 - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №2); 
 - Декларация за липса на обстоятелст3ва по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3).  
  
 III. В срок до 30.06.2022 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели 
подават в деловодството на Общински съвет Попово, в сградата на Общинска 
администрация Попово, ул. "Александър Стамболийски" №1, всеки ден от 8:30 до 
17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), 
ведно със следните документи: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
- данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за 

препоръки;  
- мотивационно писмо; 
- писмено съгласие (Приложение №2); 
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 (Приложение №4); 
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973г.  

 
IV. Общински съвет Попово избира временна комисия в състав от 5 /члена/, 

която да проведе процедурата по избор за съдебни заседатели за Окръжен съд - 
Търговище в състав както следва:  

Председател: Николай Черкезов  
 
Секретар:      Венетка Колева  
 
Членове: 
1.                   Петранка Габровска 
2.                    Златко Иванов 
3.                    Десислава Игнатова 
 
V. Възлага на Времената комисия: 



 
 

1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявление за 
съдебни заседатели за Окръжен съд - Търговище и да изготви списък на допуснатите до 
участие кандидати; 

2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите 
документи за заседатели, както и да изиска от председателя на Окръжен съд списък на 
съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед 
проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от ЗСВ.  

3. Да публикува на интернет страницата на Община Попово списък на допуснатите 
до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и 
документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ.  

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, 
ал.1-3 от ЗСВ, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за 
одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Попово и 
внесе в Общински съвет преди гласуването.  

 
VI. Откриването на процедурата по определяне на съдебни заседатели за Окръжен 

съд – Търговище и правилата за нейното провеждане да се обявят на интернет страницата 
на Община Попово, електронните медии и във вестник "Местен вестник", както и да се 
обявят на информационните табла в сградата на общинска администрация.  

 
Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване 

на сроковете, предвидени в ЗСВ, на основание чл.60 от АПК допуска предварително 
изпълнение на решението.  

 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Приложение №1 – Заявление за кандидатстване за съдебен заседател; 
2. Приложение №2 – Писмено съгласие по чл.69, ал.3, т.7 от ЗСВ; 
3. Приложение №3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ.  
 

 
 
 
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред. 
10.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Хрисанд 
Алексиев Хрисандов. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

По тази и по другата докладна за Почетен гражданин на град Попово” нямаме 
предложения на комисиите. Затова ви зачитам предложението за решение. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА,  т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане на 
званието „Почетен гражданин на град Попово“ и Протокол №1 от 16.05.2022г. на 
Комисията за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово”  на Хрисанд Алексиев 
Хрисандов - известен български художник, за дългогодишната му творческа и 



 
 

преподавателска дейност, за заслуги в развитието на изобразителното изкуство и за 
цялостното му присъствие като личност и творец.  
 
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния 
знак на гр. Попово на Хрисанд Алексиев Хрисандов. 
Приложения:  

1. Предложение за връчване на званието. 
2. Кратки биографични данни. 

 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Има ли въпроси, коментари и становища по докладната? Ако няма, предлагам да 
преминем към гласуване. Г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Аз имам едно предложение. Г-н Черкезов, в т.2 от решението не може ли да, нали 
ние упълномощаваме г-н Кмета, но той от къде да знае кога да го връчи. Това да го 
посочим на предстоящата тържествена сесия, по случай празника на града. Просто да бъде 
пълно решението, защото така, ние го упълномощаваме, но той може да го извика и утре 
да му го връчи. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Има резон. Колеги, имаме предложение да допълним решението с: „Да връчи 
почетния знак на гр. Попово на Хрисанд Алексиев Хрисандов на предстоящата 
тържествена сесия на Общински Съвет на гр. Попово във връзка с празника на града. 

Който е съгласен с така направеното предложение за допълнение на решението, 
моля да гласува. 

 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
Решението се приема !  

 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Гласуваме предложението за решение изцяло, с направеното допълнение.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА,  т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане на 
званието „Почетен гражданин на град Попово“ и Протокол №1 от 16.05.2022г. на 
Комисията за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово”  на Хрисанд Алексиев 
Хрисандов - известен български художник, за дългогодишната му творческа и 
преподавателска дейност, за заслуги в развитието на изобразителното изкуство и за 
цялостното му присъствие като личност и творец.  
 



 
 

2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния 
знак на гр. Попово на Хрисанд Алексиев Хрисандов на предстоящата тържествена сесия 
на Общински Съвет на гр. Попово във връзка с празника на града. 
 
Приложения:  

1. Предложение за връчване на званието. 
2. Кратки биографични данни. 

 
 

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
Който е съгласен да присъдим званието Почетен гражданин на град Попово”  на 

Хрисанд  Хрисандов, моля да гласува. Гласуваме ЗА. 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  
  
 РЕШЕНИЕ № 308 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА,  т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане на 
званието „Почетен гражданин на град Попово“ и Протокол №1 от 16.05.2022г. на 
Комисията за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово”  на Хрисанд Алексиев 
Хрисандов - известен български художник, за дългогодишната му творческа и 
преподавателска дейност, за заслуги в развитието на изобразителното изкуство и за 
цялостното му присъствие като личност и творец.  
 
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния 
знак на гр. Попово на Хрисанд Алексиев Хрисандов на предстоящата тържествена сесия 
на Общински Съвет на гр. Попово във връзка с празника на града. 
 
Приложения:  

1. Предложение за връчване на званието. 
2. Кратки биографични данни. 

 
 
 



 
 

 
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред. 
11.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово – посмъртно“ на 
Бойко Стойчев Колев. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Зачитам предложението за решение: 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА,  т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане на 
званието „Почетен гражданин на град Попово“ и Протокол №1 от 16.05.2022г. на 
Комисията за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно”  на Бойко 
Стойчев Колев – за дългогодишната му обществено полезна дейност в града и общината, 
свързана с културната, социалната  и обществената сфера и за чисто човешките му 
отношения и помощ към неговите съграждани.  
 
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния 
знак на гр. Попово на близките на Бойко Стойчев Колев на предстоящата тържествена 
сесия на Общински Съвет на гр. Попово във връзка с празника на града. 
 
 
 
Приложения:  

1. Предложение за връчване на званието. 
2. Кратки биографични данни. 

 
 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Който е съгласен, в същност има ли коментари по предложението за решение? 
Невиждам, така че който е съгласен, моля да гласува. Гласуваме ЗА. 
 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   23 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  



 
 

  
 РЕШЕНИЕ № 309 
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА,  т. 4 и т. 9 от Статута за присъждане на 
званието „Почетен гражданин на град Попово“ и Протокол №1 от 16.05.2022г. на 
Комисията за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово“, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово - посмъртно”  на Бойко 
Стойчев Колев – за дългогодишната му обществено полезна дейност в града и общината, 
свързана с културната, социалната  и обществената сфера и за чисто човешките му 
отношения и помощ към неговите съграждани.  
 
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи почетния 
знак на гр. Попово на близките на Бойко Стойчев Колев на предстоящата тържествена 
сесия на Общински Съвет на гр. Попово във връзка с празника на града. 
 
 
 
Приложения:  

1. Предложение за връчване на званието. 
2. Кратки биографични данни. 

 
 
 
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред. 
12. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище” АД за 2022 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Колеги, въпреки че докладната постъпи след председателския съвет, ако някоя от 
комисиите я е гледала.  
Николай Черкезов  – зам. 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. Становището на нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя предложението 
за решение. Благодаря ви.  
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

  Благодаря. Така, колеги, да ви зачета предложението за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ, 

Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 



 
 

 
 
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 

**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да го представлява на редовно 
общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Търговище” АД, което ще се проведе на 
16.06.2022 г. от 10:00 часа в „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на 
Изпълнителния директор (резервна дата – 30.06.2022 г. в 10:00 часа) и да гласува с всички 
притежавани от Община Попово акции по точките от дневния ред: 

1. Решение за приемане на Доклада за Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 
доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 

2. Решение за Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., 
заверен от регистриран одитор – проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството 
за 2021 г., заверен от регистриран одитор. 

3. Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.: Общото 
събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 
2021 г.: 10% от печалбата за 2021 г. да бъде разпределена във фонд „Резервен“, а 
останалата част да се разпредели за покриване на загуби от минали години. 

4. Решение за избор на регистриран одитор за 2022 г. – проект на Решение: ОСА 
избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г. 

5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им 
през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и през 2021 г. – проект на Решение: ОСА 
освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 
2019 г. и през 2021 г. 
 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Има ли коментари, становища, предложения по докладната? Невиждам. Колеги, 
гласуването по тази точка е поименно. 
 

 
Гласуваме  ПОИМЕННО: 

 
 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 
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        -           25 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 310 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 

**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да го представлява на редовно 
общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Търговище” АД, което ще се проведе на 
16.06.2022 г. от 10:00 часа в „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на 
Изпълнителния директор (резервна дата – 30.06.2022 г. в 10:00 часа) и да гласува с всички 
притежавани от Община Попово акции по точките от дневния ред: 

1. Решение за приемане на Доклада за Съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 
доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 

2. Решение за Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., 
заверен от регистриран одитор – проект на Решение: ОСА одобрява ГФО на дружеството 
за 2021 г., заверен от регистриран одитор. 

3. Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.: Общото 
събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 



 
 

2021 г.: 10% от печалбата за 2021 г. да бъде разпределена във фонд „Резервен“, а 
останалата част да се разпредели за покриване на загуби от минали години. 

4. Решение за избор на регистриран одитор за 2022 г. – проект на Решение: ОСА 
избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г. 

5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им 
през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и през 2021 г. – проект на Решение: ОСА 
освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 
2019 г. и през 2021 г. 
 
 
 
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред. 
13.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 
Община попово през 2022 г. и определяне начина на ползване на дървесината. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
Докладната е също от по късно постъпилите. Някоя комисия желае ли да изкаже 
становище? 
Николай Черкезов  – зам. 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 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
Благодаря. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Благодаря. Някоя от другите комисии? Не са се произнесли. Колеги, прочитам ви 
проекта за решение: 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 
и ал. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 
ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 11, т. 8 от Договора за 
предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски територии, сключен на 
15.03.2022 г., Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 
горски територии през 2022 г. в размер на 4715 куб. м. стояща маса дървесина. 
 2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски 
територии през 2022 г. както следва – чрез продажба на стояща дървесина на корен или 
чрез добив и продажба на добита дървесина. 
  

Приложения: 
1. Годишен план; 
2. Обяснителна записка. 

 
 
 



 
 

Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
Колеги, имате думата за въпроси, предложения, коментари по докладната. 

Невиждам. Който е съгласен с така прочетения проект за решение да стане решение, моля 
да гласува. Гласуваме ЗА. 
 
 

Гласуваме    ЗА: 
 

 
ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
Решението се приема !  

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

  
  
 РЕШЕНИЕ № 311 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 
и ал. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 
ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 11, т. 8 от Договора за 
предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски територии, сключен на 
15.03.2022 г., Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 
горски територии през 2022 г. в размер на 4715 куб. м. стояща маса дървесина. 
 2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските горски 
територии през 2022 г. както следва – чрез продажба на стояща дървесина на корен или 
чрез добив и продажба на добита дървесина. 
  

Приложения: 
1. Годишен план; 
2. Обяснителна записка. 

 
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред. 
14.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“ 
Николай Черкезов  – зам. 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.Патрисия Николаева Петрова    - 300лв 
2.Ивайло Емилиянов Иванов    - 300лв. 
3.Петър Петров Пенев     - 430лв. 
4.Стефан Йорданов Радев     - 100лв. 
5.Боян Георгиев Николов     - 100лв. 
6.Гюлджан Белчинова Маргаритова   -   70лв. 
7.Ахмед Семов Йосифов     - 300лв. 
8.Марийка Димитрова Стефанова   - 200лв. 
9.Софка Кирилова Митева    - 150лв. 
10.Айдън Исметов Юсеинов    - 250лв. 
11.Анелия Пенчева Александрова   - 250лв. 
12.Мариана Йонкова Грозева    - 100лв. 
13.Иван Йорданов Русев     - 150лв. 
14.Ганчо Лазаров Иванов     - 200лв. 
15.Сергей Михайлов Карамфилов   - 150лв. 
16.Добри Бойков Иванов     - 100лв. 
17.Димитринка Ангелова Христова   - 200лв. 
18.Алтънай Сашева Рафедова    - 600лв. 
19.Николета Пламенова Димитрова   - 150лв 
20.Георги Георгиев Петров    - 150лв. 
21.Али Юсеинов Алиев     - 150лв. 
22.Буйно Тодоров Огнянов    - 300лв. 
23.Исмаил Исмаилов Алиибрямов   - 250лв. 
24.Хава Салих Гегова     - 250лв. 
25.Джемал Мехмедов Болутов    - 150лв. 
26.Митко Иванов Димитров    - 100лв. 
27.Десислава Кирилова Бакалбашиева   - 150лв. 
28.Светослав Алдинов Бончев    - 100лв. 
29.Орхан Рамаданов Исмаилов    - 100лв. 
30.Фатме Алиева Ахмедова    - 200лв. 
31.Якуб Даудов Ахмедов     - 100лв. 
32.Исмет Османов Хасанов    - 250лв. 
33.Светла Гецова Иванова    - 200лв. 
34.Иван Русев Русев     - 200лв. 
35.Даринка Маринова Стоянова   - 150лв. 
36.Таня Тодорова Илиева     - 200лв. 
37.Мартин Георгиев Кръстев    - 600лв. 
38.Севда Михайлова Ангелова    - 100лв. 
39.Красимир Михайлов Радостинов   - 100лв. 
40.Юнуз Ибрамов Османов    -   50лв. 
41.Сабрие Рамадан Мехмет    - 150лв. 
42.Салиме Ахмедова Османова    - 100лв. 
43.Пламен Колчев Проданов    - 250лв. 
44.Февзи Себайдинов Алиев    - 200лв. 
45.Асен Михайлов Асенов    - 250лв. 
46.Димитра Русева Ангелова    - 150лв. 
47.Елка Милчева Цвяткова    - 150лв. 
48.Иван Евгениев Йорданов    - 150лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Емине Алиосманова Алишева     



 
 

2.Мустафа Ибрямов Мустафов 
3.Ангел Иванов Цуцоманов 
4.Семо Йосифов Йорданов 
5.Айше Исуфова Велиева 
6.Теменужка Станева Николова 
7.Емилия Ангелова Стоянова 
8.Тодор Георгиев Тончев 
9.Петър Неделчев Александров 
10.Павлинка Рачева Петрова 
11.Фатме Мустафова Ахмедова 
12.Арзу Салимова Илиазова 
13.Мехмед Бекиров Мехмедов 
14.Айше Мехмедова Османова 
15.Осман Алиев Османов 
16.Юлмие Рафедова Османова 
17.Алдин Димитров Атанасов 
18.Сюлейман Хасанов Ахмедов 
 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Иванка Николова Иванова 
2.Юнзиле Асанова Асанова 
3.Хасан Юсуф Хасанов 
4.Юсние Ахмедова Мехмедова 
 
 
 
Общо са отпуснати  9450 лева, остатъка е  5550 лева 

 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Русев. 
Колеги, зачитам проекта за решение 

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

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

 
РЕШИ 

 

 
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1.Патрисия Николаева Петрова    - 300лв 
2.Ивайло Емилиянов Иванов    - 300лв. 
3.Петър Петров Пенев     - 430лв. 
4.Стефан Йорданов Радев     - 100лв. 
5.Боян Георгиев Николов     - 100лв. 
6.Гюлджан Белчинова Маргаритова   -   70лв. 
7.Ахмед Семов Йосифов     - 300лв. 
8.Марийка Димитрова Стефанова   - 200лв. 
9.Софка Кирилова Митева    - 150лв. 



 
 

10.Айдън Исметов Юсеинов    - 250лв. 
11.Анелия Пенчева Александрова   - 250лв. 
12.Мариана Йонкова Грозева    - 100лв. 
13.Иван Йорданов Русев     - 150лв. 
14.Ганчо Лазаров Иванов     - 200лв. 
15.Сергей Михайлов Карамфилов   - 150лв. 
16.Добри Бойков Иванов     - 100лв. 
17.Димитринка Ангелова Христова   - 200лв. 
18.Алтънай Сашева Рафедова    - 600лв. 
19.Николета Пламенова Димитрова   - 150лв 
20.Георги Георгиев Петров    - 150лв. 
21.Али Юсеинов Алиев     - 150лв. 
22.Буйно Тодоров Огнянов    - 300лв. 
23.Исмаил Исмаилов Алиибрямов   - 250лв. 
24.Хава Салих Гегова     - 250лв. 
25.Джемал Мехмедов Болутов    - 150лв. 
26.Митко Иванов Димитров    - 100лв. 
27.Десислава Кирилова Бакалбашиева   - 150лв. 
28.Светослав Алдинов Бончев    - 100лв. 
29.Орхан Рамаданов Исмаилов    - 100лв. 
30.Фатме Алиева Ахмедова    - 200лв. 
31.Якуб Даудов Ахмедов     - 100лв. 
32.Исмет Османов Хасанов    - 250лв. 
33.Светла Гецова Иванова    - 200лв. 
34.Иван Русев Русев     - 200лв. 
35.Даринка Маринова Стоянова   - 150лв. 
36.Таня Тодорова Илиева     - 200лв. 
37.Мартин Георгиев Кръстев    - 600лв. 
38.Севда Михайлова Ангелова    - 100лв. 
39.Красимир Михайлов Радостинов   - 100лв. 
40.Юнуз Ибрамов Османов    -   50лв. 
41.Сабрие Рамадан Мехмет    - 150лв. 
42.Салиме Ахмедова Османова    - 100лв. 
43.Пламен Колчев Проданов    - 250лв. 
44.Февзи Себайдинов Алиев    - 200лв. 
45.Асен Михайлов Асенов    - 250лв. 
46.Димитра Русева Ангелова    - 150лв. 
47.Елка Милчева Цвяткова    - 150лв. 
48.Иван Евгениев Йорданов    - 150лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Емине Алиосманова Алишева     
2.Мустафа Ибрямов Мустафов 
3.Ангел Иванов Цуцоманов 
4.Семо Йосифов Йорданов 
5.Айше Исуфова Велиева 
6.Теменужка Станева Николова 
7.Емилия Ангелова Стоянова 
8.Тодор Георгиев Тончев 
9.Петър Неделчев Александров 
10.Павлинка Рачева Петрова 
11.Фатме Мустафова Ахмедова 
12.Арзу Салимова Илиазова 



 
 

13.Мехмед Бекиров Мехмедов 
14.Айше Мехмедова Османова 
15.Осман Алиев Османов 
16.Юлмие Рафедова Османова 
17.Алдин Димитров Атанасов 
18.Сюлейман Хасанов Ахмедов 
 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Иванка Николова Иванова 
2.Юнзиле Асанова Асанова 
3.Хасан Юсуф Хасанов 
4.Юсние Ахмедова Мехмедова 
 

 
Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

 
ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 

 
 
ЗА    -    25 

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

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 312 
 
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.Патрисия Николаева Петрова    - 300лв 
2.Ивайло Емилиянов Иванов    - 300лв. 
3.Петър Петров Пенев     - 430лв. 
4.Стефан Йорданов Радев     - 100лв. 
5.Боян Георгиев Николов     - 100лв. 
6.Гюлджан Белчинова Маргаритова   -   70лв. 
7.Ахмед Семов Йосифов     - 300лв. 
8.Марийка Димитрова Стефанова   - 200лв. 
9.Софка Кирилова Митева    - 150лв. 
10.Айдън Исметов Юсеинов    - 250лв. 



 
 

11.Анелия Пенчева Александрова   - 250лв. 
12.Мариана Йонкова Грозева    - 100лв. 
13.Иван Йорданов Русев     - 150лв. 
14.Ганчо Лазаров Иванов     - 200лв. 
15.Сергей Михайлов Карамфилов   - 150лв. 
16.Добри Бойков Иванов     - 100лв. 
17.Димитринка Ангелова Христова   - 200лв. 
18.Алтънай Сашева Рафедова    - 600лв. 
19.Николета Пламенова Димитрова   - 150лв 
20.Георги Георгиев Петров    - 150лв. 
21.Али Юсеинов Алиев     - 150лв. 
22.Буйно Тодоров Огнянов    - 300лв. 
23.Исмаил Исмаилов Алиибрямов   - 250лв. 
24.Хава Салих Гегова     - 250лв. 
25.Джемал Мехмедов Болутов    - 150лв. 
26.Митко Иванов Димитров    - 100лв. 
27.Десислава Кирилова Бакалбашиева   - 150лв. 
28.Светослав Алдинов Бончев    - 100лв. 
29.Орхан Рамаданов Исмаилов    - 100лв. 
30.Фатме Алиева Ахмедова    - 200лв. 
31.Якуб Даудов Ахмедов     - 100лв. 
32.Исмет Османов Хасанов    - 250лв. 
33.Светла Гецова Иванова    - 200лв. 
34.Иван Русев Русев     - 200лв. 
35.Даринка Маринова Стоянова   - 150лв. 
36.Таня Тодорова Илиева     - 200лв. 
37.Мартин Георгиев Кръстев    - 600лв. 
38.Севда Михайлова Ангелова    - 100лв. 
39.Красимир Михайлов Радостинов   - 100лв. 
40.Юнуз Ибрамов Османов    -   50лв. 
41.Сабрие Рамадан Мехмет    - 150лв. 
42.Салиме Ахмедова Османова    - 100лв. 
43.Пламен Колчев Проданов    - 250лв. 
44.Февзи Себайдинов Алиев    - 200лв. 
45.Асен Михайлов Асенов    - 250лв. 
46.Димитра Русева Ангелова    - 150лв. 
47.Елка Милчева Цвяткова    - 150лв. 
48.Иван Евгениев Йорданов    - 150лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Емине Алиосманова Алишева     
2.Мустафа Ибрямов Мустафов 
3.Ангел Иванов Цуцоманов 
4.Семо Йосифов Йорданов 
5.Айше Исуфова Велиева 
6.Теменужка Станева Николова 
7.Емилия Ангелова Стоянова 
8.Тодор Георгиев Тончев 
9.Петър Неделчев Александров 
10.Павлинка Рачева Петрова 
11.Фатме Мустафова Ахмедова 
12.Арзу Салимова Илиазова 
13.Мехмед Бекиров Мехмедов 



 
 

14.Айше Мехмедова Османова 
15.Осман Алиев Османов 
16.Юлмие Рафедова Османова 
17.Алдин Димитров Атанасов 
18.Сюлейман Хасанов Ахмедов 
 
 
ІІІ. За доуточняване: 
1.Иванка Николова Иванова 
2.Юнзиле Асанова Асанова 
3.Хасан Юсуф Хасанов 
4.Юсние Ахмедова Мехмедова 
 
 
 
 
 
15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 До момента няма официално постъпило нещо. Ако в момента някой иска нещо да 
каже? Невиждам. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Къде ще бъде панаира? Тогава ще има ли такива рестрикции за нашите фирми, 
които имат наети магазини ги караме да си плащат пред магазините, иначе служителите 
на общината им казват, ама ще ти сложим тогава друг. И много често се случва да правят 
дъмпинг на нашите търговци т.е. слагат човек, който продава идентична стока. Може ли 
да го избегнем това нещо, защото все пак тези бизнесмени са си тука постоянно при нас, а 
ония идват и заминават? Оплакват се наистина на всеки панаир, че по тоя начин 
процедира общината. Едно, че ги карат да си плащат отпред пред магазините, за да не им 
сложат други. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Ще проверя. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Даже, когато имаше панаир преди две години на единия цветарски магазин не са 
искали да си платят и им сложили цветари от някъде си пред магазина цветарския, който 
си е на наши съграждани. Ако може това да се избегне, защото няма логика в действията 
ни. 
Николай Черкезов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Добре. Колеги, има ли други въпроси? Ако няма закривам  тридесетото заседание 
на ОбС Попово.  
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

   
 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:     
                                           ……………………………. 

 
                                                 / Николай Черкезов / 



 
 

 
 
 
 
 
 
     

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   ................................................. 
               / Дончо Дончев / 
 
         ……………………………… 
               / Драгомир Петров / 
 

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

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


