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ПРОТОКОЛ    № 32 
 

 

 

Днес, 30.06.2022 г. /четвъртък/  в  залата на ОбС попово в сградата на Община   

Попово се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет  – Попово 

мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Добър ден, добре дошли на всички. 

Уведомления за отсъствия по уважителни причини са постъпили от общинските 

съветници Десислава Игнатова, Ксения Павлова и Мариян Бодев. Очакваме все още Вальо 

Витанов, който най – вероятно ще дойде. 

Моля за кворум – 25 присъстват. Имаме кворум, можем да започнем заседанието, така 

че позволете ми да открия проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на Общински съвет  – 

Попово мандат 2019 – 2023 г. На заседанието присъства зам. Кмет Милена Божанова, 

директор Дирекция Мариян Маринов и други представители на общинска администрация.  

 

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

Няма допълнително постъпили. 

 
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 
 
1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Попово 
 
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/  2022 год и одобряване на оценки за продажбата им, 
чрез публичен търг. 
 
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово  за 2022г 
 
4.Учредяване право на пристрояване и надстрояване в Поземлен имот с 
идентификатор 57649.503.2095 по кадастрална карта на гр.Попово, Кооперативен 
пазар,  на самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.2095.11.5 по КК, за 
разширение на обект на „ Зала за хазартни игри”. 
        
5.Възлагане на превози по общинска транспортна схема. 
 



 

 

6.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” 
 
7.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от община Попово през 2021г. 
 
8.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 
 
9.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 
 
Един общински съветник е излязъл. 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА  
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Попово. 
Вносител: д-р Стоян Попвеличков – Председател на Комисия за финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово 

Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

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

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

ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и 

спорта“  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ г-н Румен Русев:  

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

представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, на 

своето заседание, което се проведе в непълен състав нашата комисия с 4 гласа ЗА 

подкрепя предложението за решение. Благодаря ви.  

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

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

Колева. 

 



 

 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми 

представители на общинска администрация, колеги общински съветници нашата комисия 

заседава на 27.06.2022г в пълен състав. По първа точка първа от Дневния ред, след 

направените и обяснени разисквания с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 

Благодаря. 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. 

  Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми служители на общинска 

администрация, уважаеми колеги и колежки общински съветници, нашата комисия 

заседава вчера в 10:00 часа в не пълен състав и становището ни по тази първа точка е с 4 

гласа ЗА, 0 против и 0 въздържали се подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

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

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

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

служители на общинска администрация, уважаеми колеги и колежки, нашата комисия 5 

гласа ЗА, предлага да подкрепите предложението за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

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

Стоян Попвеличков – общински съветник 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми 

представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, 

нашата комисия в не пълен състав, но единодушно  с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за 

решение. Благодаря и ако позволите за протокола в решенията на докладната параграф 

три, най – отдолу има повтаряне на израза „се приемат“, два пъти е написано, просто да се 

отстрани.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Техническа грешка. Ок. Благодаря, зачитам проекта за решение по тази точка: 

 
 
На основание  чл. 21,  ал. 2, във връзка  с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация при спазване на изискванията на чл. 75-79 от 

АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал.4, изр. 2 и чл. 28 от ЗНА, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията 

на Община Попово, както следва: 

 

§1. В текста на чл. 8 отпада думата "срока", изписана между думите "реда" и "и мястото". 

 



 

 

§2. (1) Изменя се чл.9, ал.1, като придобива следния вид: "Комисията провежда своите 

заседания ежемесечно. Заседание може и да не се проведе при липса на кандидати“.      (2) 

Чл. 9, ал.2 се отменя. 

 

§3. Изменя се чл. 13, ал. 1, като придобива следния вид: "Документи за кандидатстване се 

приемат  в деловодството на Община Попово през цялата година." 

 

Преходни и заключителни разпоредби 
  

§4. Настоящият Правилник е приет с Решение № … по протокол № ….. На Общински 

съвет – гр. Попово и влиза в сила от деня на обнародването му на официалната интернет 

страница на Община Попово 

  

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, имате предложения и коментари на това предложение? Заповядайте, г-н 

Димитров. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н председател, уважаеми служители на общинска администрация, 

уважаеми колеги, аз искам да заостря вашето внимание върху параграф 2, дали не е 

хубаво да направим една редакционна корекция. Да направим, защото ми се струва, че 

така както е написано Комисията провежда своите заседания ежемесечно. Заседание може 

и да не се проведе при липса на кандидати“.   Не е ли по добре да го напишем - 

"Комисията провежда своите заседания ежемесечно, при наличие на подадени документи 

от кандидати." Иначе става хем ежемесечно провеждаме, пък хем се застраховаме, че 

може и да не провеждаме. То е едно и също, но просто да го бутнем, ако приемат колегите 

и да стане - "Комисията провежда своите заседания ежемесечно, при наличие на подадени 

документи от кандидати." Да не се застраховаме, ама може и да не проведем.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Нека да се произнесе вносителя и евентуално юристите, това би ли било правилно 

от синтактична гледна точка. Аз не виждам друга юридическа промяна, по скоро е някаква 

редакция граматическа. Г-н Попвеличков? 

Стоян Попвеличков – общински съветник 
 Смислово, като цяло то по същия начин изглежда, така че да, възможно е според 

мен. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря. Юристите имат ли някакво тълкуване на това предложение? 

Пламен Русев – общинска администрация 
 Смисълът на разпоредбата ще остане абсолютно същия, а това ще отложи 

приемането днес на предложението, тъй като ще трябва това предложение да бъде 

предложено отново на обществено обсъждане.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Г-н Димитров, поддържате ли при това условие вашето предложение, 

защото само тази синтактична редакция би отложила още най – малко с един месец. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Тогава каква е презумцията ние да го гласуваме, след като  и защо го подлагаме 

тогава на дебати? Каква е тая логика, че още един месец трябвало? Нали крайното 

решение го вземаме ние всички, които сме тук. Каква логика има пак един месец? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Между другото това също е логично. Какво от това като е стояло, при положение, 

че ние не променяме по никакъв начин смисъла. Идеята за стоенето на сайта е да има 

смислови промени, които да касаят по същество действието. Аз не виждам тук, ако 



 

 

променяме само синтактично или граматически ако променяме изречението, дали това 

има нужда да стои на сайта. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 То по същата логика това, което каза колегата „се приемат, се приемат“ едното да 

отпадне, пък то така е стояло на сайта „се приемат, се приемат“. Логиката каква е? Да, 

вижда се, че има техническа грешка, колегата предлага, маха се и толкова. Пак ли на сайта 

да го сложим? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. В такъв случай аз подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров, 

дано това не отложи, но мисля че има смисъл чисто синтактично и не променя смисъла, 

което не би трябвало да е някакъв проблем при приемането на цялата докладна.  

 Подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров във варианта, в който го 

предложи като заменяме точката, още веднъж г-н Димитров, ако може да ни кажете 

предложението? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 §2. (1) Изменя се чл.9, ал.1, като придобива следния вид: "Комисията провежда 

своите заседания ежемесечно, при наличие на подадени документи от кандидати." 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, който е съгласен с това предложение на г-н Димитров, моля да 

гласува, гласуваме ЗА: 

 
Гласуваме  ЗА: 
 

 
ЗА    -    22 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 
 
 Решението се приема! 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 От тук насетне гласуваме с тази промяна, която беше направена, гласуваме 

решението като цяло, в целостта му с всички точки и параграфи. 

 
Гласуваме  ЗА: 
 

 
ЗА    -    26 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Решението се приема! 
 

 

 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 313 



 

 

 

На основание  чл. 21,  ал. 2, във връзка  с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация при спазване на изискванията на чл. 75-79 от 

АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал.4, изр. 2 и чл. 28 от ЗНА, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията 

на Община Попово, както следва: 

 

§1. В текста на чл. 8 отпада думата "срока", изписана между думите "реда" и "и мястото". 

 

§2. (1) Изменя се чл.9, ал.1, като придобива следния вид: "Комисията провежда своите 

заседания ежемесечно, при наличие на подадени документи от кандидати." 

      (2) Чл. 9, ал.2 се отменя. 

 

§3. Изменя се чл. 13, ал. 1, като придобива следния вид: "Документи за кандидатстване се 

приемат  в деловодството на Община Попово през цялата година." 

 

Преходни и заключителни разпоредби 
  

§4. Настоящият Правилник е приет с Решение № 313 по протокол № 32/30.06.2022г. На 

Общински съвет – гр. Попово и влиза в сила от деня на обнародването му на официалната 

интернет страница на Община Попово 

  
 

 
Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/  2022 год и одобряване на оценки за продажбата им, 
чрез публичен търг. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

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

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

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан.                                                                                                                             

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря, нашата комисия е с три гласа ЗА, 0 ПРОТИВ и 0ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  и 1 

не гласувал, поради Конфликт на интереси подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

 



 

 

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

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка                                                                                         

с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6 ал.5, чл.51, ал.1 и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 

община Попово през 2022 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

 2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба, чрез публичен търг с 

явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ       Имот №   Площ Кат              НТП   АОС 

Начална тръжна  

цена   лв/имот 

Попово 57649.112.74 0,358 4  зем.тр. и отдих 14775 233 

Попово 57649.112.75 0,298 4  зем.тр. и отдих 14776 194 

Попово 57649.112.76 0,471 4  зем.тр. и отдих 14777 307 

Попово 57649.112.338 0,600 4  зем.тр. и отдих 14417 391 

Попово 57649.112.344 0,538 4  зем.тр. и отдих 14770 350 

Попово 57649.114.251 0,529 4  зем.тр. и отдих 14772 359 

Попово 57649.114.252 0,522 4  зем.тр. и отдих 14773 348 

Попово 57649.114.253 0,556 4  зем.тр. и отдих 14774 371 

Попово 57649.114.274 1,139 4  зем.тр. и отдих 13379 754 

Попово 57649.112.197 0,637 4  зем.тр. и отдих 14778 425 

Долец 21937.67.230 10,336 3 др.вид зем.земя 14771 3918 

Помощица 57501.31.26 6,471 0 др.вид зем.земя 14779 2177 

 

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

на гореописаните имоти.  

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Коментари, предложения? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към 

гласуване.  

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

гласуваме ПОИМЕННО: 

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



 

 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ОТСЪСТВА 
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   КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 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 
 
Петър Велчев Лазаров конфликт на интереси 
  

Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 314 
 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка                                                                                         

с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6 ал.5, чл.51, ал.1 и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 

община Попово през 2022 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

 2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба, чрез публичен търг с 

явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ       Имот №   Площ Кат              НТП   АОС 

Начална тръжна  

цена   лв/имот 

Попово 57649.112.74 0,358 4  зем.тр. и отдих 14775 233 



 

 

Попово 57649.112.75 0,298 4  зем.тр. и отдих 14776 194 

Попово 57649.112.76 0,471 4  зем.тр. и отдих 14777 307 

Попово 57649.112.338 0,600 4  зем.тр. и отдих 14417 391 

Попово 57649.112.344 0,538 4  зем.тр. и отдих 14770 350 

Попово 57649.114.251 0,529 4  зем.тр. и отдих 14772 359 

Попово 57649.114.252 0,522 4  зем.тр. и отдих 14773 348 

Попово 57649.114.253 0,556 4  зем.тр. и отдих 14774 371 

Попово 57649.114.274 1,139 4  зем.тр. и отдих 13379 754 

Попово 57649.112.197 0,637 4  зем.тр. и отдих 14778 425 

Долец 21937.67.230 10,336 3 др.вид зем.земя 14771 3918 

Помощица 57501.31.26 6,471 0 др.вид зем.земя 14779 2177 

 

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

на гореописаните имоти.  

 
 
Преминаваме към  втора трета от Дневния ред.  
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово  за 2022г 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

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

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

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. Нашата комисия и по тази точка с 5 гласа ЗА 

предлагаме да подкрепите предложението за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря, нашата комисия е с 4 гласа ЗА подкрепяме проекто решението. 

Благодаря Ви. 

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

 
 На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и чл. 6, ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОИ  

във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

      1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Попово за 2022год., 



 

 

          в раздел III, т.А – имоти с право на ползване с: помещение с площ 16 кв.м. находящо 

се на втори етаж, обект с ид. 57649.503.2130.1.5 по КК на гр.Попово, 

пл.„Ал.Стамболийски”№2 и помещение с площ 22 кв.м. находящо се на пети етаж, обект с 

ид. 57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, пл.„Ал.Стамболийски”№2;   

 

           

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Колеги, това е предложението за решение. Имате думата за въпроси и коментари. 

Имаме ли? Не, добре, в такъв случай подлагам на гласуване. 

Гласуването отново е поименно.  

 
 

Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ОТСЪСТВА 
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    -   26 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
Решението се приема !  

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 



 

 

 
 
РЕШЕНИЕ № 315 

 
 
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и чл. 6, ал. 1 и ал. 5 от НРПУРОИ  във 

връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

      1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

в община Попово за 2022год., 

          в раздел III, т.А – имоти с право на ползване с: помещение с площ 16 кв.м. находящо 

се на втори етаж, обект с ид. 57649.503.2130.1.5 по КК на гр.Попово, 

пл.„Ал.Стамболийски”№2 и помещение с площ 22 кв.м. находящо се на пети етаж, обект с 

ид. 57649.503.2130.1.11 по кадастрална карта на гр.Попово, пл.„Ал.Стамболийски”№2;   

 

            
 
Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  
4.Учредяване право на пристрояване и надстрояване в Поземлен имот с 
идентификатор 57649.503.2095 по кадастрална карта на гр.Попово, Кооперативен 
пазар,  на самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.2095.11.5 по КК, за 
разширение на обект на „ Зала за хазартни игри”. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: .“ ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 

ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“ 

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

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател.Уважаеми присъстващи, нашата комисия  с 4 гласа ЗА 

подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

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

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

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря. Нашата комисия, уважаеми колеги с 5 гласа ЗА предлага да подкрепите 

предложението за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение е в следния вид: 

 

 

На основание  чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, чл. 51, ал. 1 от 

НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 



 

 

 

         1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право 

на пристрояване и надстрояване в ПИ с идентификатор 57649.503.2095 по кадастрална 

карта на гр.Попово, Кооперативен пазар, собственост на Общината по АОС  

1690/13.12.2010г, на Самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.2095.11.5, 

собственост на Найден Маринов Данев и ЕТ„Найден Данев“ с площ от 68 кв.м. за 

разширение на обект: „Зала за хазартни игри”, съгласно одобрен архитектурен проект от  

Гл.архитект на община Попово. 

        2. Одобрява цена от 3 740 лева за правото на пристрояване и надстрояване. 

        3. Сключването на договор за учредяване на право на пристрояване и надстрояване,  

да стане след извършване на всички дължими плащания от Найден Маринов Данев и 

ЕТ„Найден Данев“. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това е предложението за решение, очаквам коментари или предложения. Има ли 

въпроси? Г-н Тодоров? 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Искам да попитам дали от правна гледна точка това е възможно, след като 

общината е собственик на обекта? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ние даваме право. Точно собственика дава право за пристрояване и надстрояване, 

затова е в общинския съвет. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Тук пише, че и на обекта е собственик, той е даден на концесия обекта. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Господа юристи? 

Пламен Русев – общинска администрация 
 В решението е изписано ясно, че самостоятелния обект е собственост на Найден 

Маринов Данев. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, няма юридическа пречка за това, г-н Тодоров. Други въпроси? Ако няма, да 

гласуваме. Имаме ли други въпроси? Г-н Иванов, въпроси? Добре. В такъв случай 

преминаваме към гласуване. 

 

 Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ОТСЪСТВА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ОТСЪСТВА 
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        -           26 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 316 

 
На основание  чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, чл. 51, ал. 1 от 

НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

         1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право 

на пристрояване и надстрояване в ПИ с идентификатор 57649.503.2095 по кадастрална 

карта на гр.Попово, Кооперативен пазар, собственост на Общината по АОС  

1690/13.12.2010г, на Самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.2095.11.5, 

собственост на Найден Маринов Данев и ЕТ„Найден Данев“ с площ от 68 кв.м. за 

разширение на обект: „Зала за хазартни игри”, съгласно одобрен архитектурен проект от  

Гл.архитект на община Попово. 

        2. Одобрява цена от 3 740 лева за правото на пристрояване и надстрояване. 

        3. Сключването на договор за учредяване на право на пристрояване и надстрояване,  

да стане след извършване на всички дължими плащания от Найден Маринов Данев и 

ЕТ„Найден Данев“. 

 

Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 
5.Възлагане на превози по общинска транспортна схема. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

обществен ред и граждански права.“ 

 
 



 

 

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

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

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н Георгиев. И по тази точка с 5 гласа ЗА, нашата комисия подкрепяме 

проекта за решение. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение по пета точка е следното: 

  

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните 

превози, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

 1. Съгласува започването на процедура за възлагане на превози от общинската 

транспортна схема на Община Попово приета с Решение № 42 по Протокол № 5 от 

30.01.2020 г. на Общински съвет – Попово. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Попово да проведе процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки съобразно 

маршрутните разписания по утвърдената транспортна схема. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Имате думата колеги. Имаме ли въпроси? Добре, в такъв случай, ако нямаме 

въпроси преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува, гласуваме за.  

 
Гласуваме  ЗА: 
 

  
 

ЗА        -           26 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 

 
  

Решението се приема! 
 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 
 
 



 

 

РЕШЕНИЕ № 317 
 
 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните 

превози, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

 1. Съгласува започването на процедура за възлагане на превози от общинската 

транспортна схема на Община Попово приета с Решение № 42 по Протокол № 5 от 

30.01.2020 г. на Общински съвет – Попово. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община Попово да проведе процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки съобразно 

маршрутните разписания по утвърдената транспортна схема. 

 

 

 
 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.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 Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

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

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

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 По тази точка нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 

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

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

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря. Уважаеми колеги, приветстваме обособяването на парк за разходка, 

развлечение и игра на домашни любимци и предлагаме на вашето внимание да 

подкрепите предложението за решение. Благодаря ви.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение  като цяло има следния вид: 

 



 

 

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 и чл. 60, ал.1 от АПК, 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 

проект „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни 

любимци” на обща стойност до 65 000,00 лева без ДДС; 

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

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

3. Разпорежда предварително изпълнение на горните решения, с оглед недопускане с 

оглед осуетяване или затрудняване на изпълнението им  основание чл. 60, ал.1, 

предл. 3 АПК. 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Дами и господа на вашето внимание е предложението за решение. Чухме 

комисиите, че приветстват.  Имате ли въпроси? 

Ако няма да преминем към гласуване. Преминаваме към гласуваме. Гласуването е явно, 

който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. 

 

 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           26 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 

 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    

 
 

 
 



 

 

РЕШЕНИЕ № 318 
 

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 и чл. 60, ал.1 от АПК, 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 

проект „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни 

любимци” на обща стойност до 65 000,00 лева без ДДС; 

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

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

3. Разпорежда предварително изпълнение на горните решения, с оглед недопускане с 

оглед осуетяване или затрудняване на изпълнението им  основание чл. 60, ал.1, 

предл. 3 АПК. 

 

   
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 
7.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от община Попово през 2021г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална 

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

социална политика“ г-н Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 
Благодаря. Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 

Благодаря ви.  

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, в такъв случай зачитам проекта за решение по тази точка. 

 
 

На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
Общинският съвет 

 
 

 



 

 

РЕШИ 
 

     Приема отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на 

околната среда, предприети от община Попово през 2021г.,  съгласно Приложение 1,  в 

изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.  

 

 

Приложение: 

1. Отчет за дейностите, предприети от община Попово през 2021г. по изпълнение на 

Общинската програма за опазване на околната среда. 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Имате думата за въпроси? Има ли? Няма. В такъв случай преминаваме към 

гласуване. Гласуването по тази точка е явно.  

 
 
Гласуваме      ЗА: 

 

 
ЗА    -    26 

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

 
 
    

 
РЕШЕНИЕ №  319 

  
    На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 
     Приема отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на 

околната среда, предприети от община Попово през 2021г.,  съгласно Приложение 1,  в 

изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.  

 

Приложение: 

1. Отчет за дейностите, предприети от община Попово през 2021г. по изпълнение на 

Общинската програма за опазване на околната среда. 



 

 

 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 
Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”  

Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 

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

социална политика” д-р Румен Русев. 

Д-р Румен Русев – общински съветник 
На своето заседание нашата комисия разгледа следните молби: 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1.Иванка Николова Иванова   - 100лв. 
2.Хасан ИсуфХасанов    - 200лв. 
3.Венелин Марков Колев    - 200лв 
4.Искрен Димов Иванов    - 100лв 
5.Николай Петков Раднев   - 200лв. 
6.Иван Симеонов Якимов    - 200лв. 
7.Цветана Атанасова Петрова   - 200лв. 
8.Гюлшан Ахмедова Караджа   - 150лв. 
9.Румяна Матейчева Иванова   - 150лв. 
10.Кирчо Александров Христов   - 200лв. 
11.Живко Георгиев Жеков   - 150лв. 
12.Магда Недкова Стефанова   - 100лв.  
13.Мустафа Юсеинов Мустафов   - 200лв. 
14.Веско Ангелов Василев   - 400лв. 
15.Анифе Ибрахим Мръкошева   - 200лв. 
16.Шерифе Реджебова Исуфова   - 200лв. 
 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Юсние Ахмедова Мехмедова 
2.Юнзиле Асанова Хасанова 
3.Стефан Добрев Стефанов 
4.Йовка Костова Георгиева 
5.Пламен Стефанов Иванов 
6.Иван Владимиров Стефанов 
7.Евгени Йорданов Ефтимов 
 
 
Общо са отпуснати  2950 лева, остатъка е  2600 лева 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Средата на годината, 2600 лева само остават? Даа, не е добра перспективата. Моля? 

А от къде ще ги вкараме в бюджета. Ние хубаво ще ги дадем, ама трябва първо да ги 

приберем от някъде, да ги вкараме. Добре, дами и господа, 

 

 
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.Иванка Николова Иванова   - 100лв. 
2.Хасан ИсуфХасанов    - 200лв. 
3.Венелин Марков Колев    - 200лв 
4.Искрен Димов Иванов    - 100лв 
5.Николай Петков Раднев   - 200лв. 
6.Иван Симеонов Якимов    - 200лв. 
7.Цветана Атанасова Петрова   - 200лв. 
8.Гюлшан Ахмедова Караджа   - 150лв. 
9.Румяна Матейчева Иванова   - 150лв. 
10.Кирчо Александров Христов   - 200лв. 
11.Живко Георгиев Жеков   - 150лв. 
12.Магда Недкова Стефанова   - 100лв.  
13.Мустафа Юсеинов Мустафов   - 200лв. 
14.Веско Ангелов Василев   - 400лв. 
15.Анифе Ибрахим Мръкошева   - 200лв. 
16.Шерифе Реджебова Исуфова   - 200лв. 
 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Юсние Ахмедова Мехмедова 
2.Юнзиле Асанова Хасанова 
3.Стефан Добрев Стефанов 
4.Йовка Костова Георгиева 
5.Пламен Стефанов Иванов 
6.Иван Владимиров Стефанов 
7.Евгени Йорданов Ефтимов 

 
Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ    ЗА: 
 

 
ЗА    -    26 

    ПРОТИВ   -     0  
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
. 

 
Решението се приема !  

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 320 
 
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.Иванка Николова Иванова   - 100лв. 
2.Хасан ИсуфХасанов    - 200лв. 
3.Венелин Марков Колев    - 200лв 
4.Искрен Димов Иванов    - 100лв 
5.Николай Петков Раднев   - 200лв. 
6.Иван Симеонов Якимов    - 200лв. 
7.Цветана Атанасова Петрова   - 200лв. 
8.Гюлшан Ахмедова Караджа   - 150лв. 
9.Румяна Матейчева Иванова   - 150лв. 
10.Кирчо Александров Христов   - 200лв. 
11.Живко Георгиев Жеков   - 150лв. 
12.Магда Недкова Стефанова   - 100лв.  
13.Мустафа Юсеинов Мустафов   - 200лв. 
14.Веско Ангелов Василев   - 400лв. 
15.Анифе Ибрахим Мръкошева   - 200лв. 
16.Шерифе Реджебова Исуфова   - 200лв. 
 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Юсние Ахмедова Мехмедова 
2.Юнзиле Асанова Хасанова 
3.Стефан Добрев Стефанов 
4.Йовка Костова Георгиева 
5.Пламен Стефанов Иванов 
6.Иван Владимиров Стефанов 
7.Евгени Йорданов Ефтимов 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, единодушно одобряваме сумите, обаче перспективата не е добра отново 

казвам, щом юни месец сме похарчили.. Те общо бяха петнадесет ли? Щом юни месец сме 

похарчили тринадесет хиляди. Ние разпределяме една и съща сума всяка година. 15 

хиляди разпределяме, може би трябва да помислим във връзка с инфлацията. Г-жо 

Божанова, какво ще кажете като коментар на нашите въпроси? 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
 Аз по скоро чух коментари, не въпроси.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Има ли вероятност да актуализираме бюджета на ОбС специално в тази част, в 

която раздаваме тези средства? 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
Той бюджета е на общината, комисията разпределя. Сега ще видим какво е 

състоянието на общинския бюджет и другите приоритети и чакаме да мине 

шестмесечието, да видим отчета, да видим актуализацията на държавния бюджет. Ще 

следим и как вървят молбите на гражданите и според възможностите на бюджета.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
ОК. Добре, благодаря ви. Наистина е сложна ситуацията, както на всякъде, така и 

на общинско ниво.  



 

 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
Тук инфлацията няма роля, защото размера на помощите си е гласуван. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Аз гледам, че комисията в това решение с двеста лева, до сега бяхме със сто и 

петдесет лева ли като гласуваме. 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
Не е мотива според мен инфлацията, по скоро молбите на гражданите и 

необходимостта. Има по тежки случаи.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Добре. ОК. Благодаря ви. 

 

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред. 
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 Официално няма постъпили такива до този момент. Ако вие имате въпроси, имаме 

такава традиция да ги задаваме в момента. Заповядайте. 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Имам едно питане. Искат една подписка да се събере на нашата улица „Болнична“. 

Тя стана много атрактивна улица и много бързо взеха да карат, виждам даже как 

започнаха да слагат вече и камери. Хващат даже и със 120км/час и нагоре. Много бързо 

взеха да карат и незнам какво да се направи. Хората имат предложение за легнали 

полицаи или знаци, нещо трябва да се измисли, защото казвам ви стартират яко нагоре 

мотори, страшна работа. Шумно е, страшна работа се получава. Нещо трябва да се вземе 

за тази улица, защото тя сега хубава стана и се пробват там нагоре. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ето, предложение тук от Черкезов казва, да мине ВиК ще я оправи и няма да карат 

бързо. Г-н Тодоров, заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Ами и аз към тази комисия за транспорта. Значи правим пътеки пред ССТ сега, 

когато вече учениците излизат ваканция. Там пешеходната пътека не се виждаше точно, 

когато беше активно движението на ученици. Просто тези пешеходни пътеки трябва да се 

поддържат малко по често. Наистина сега като я направим тя пак е полезна, но много по 

малко отколкото тогава, когато имаме активен сезон на учебното заведение. Бях поставил 

и въпроса, мисля не само аз, а и г-н Попвеличков  за огледала по тези рискови 

кръстовища, едното от тях е ССТ. Незнам прави ли се нещо? Това беше доста отдавна. 

Мисля, че не е кой знае какво да се сложат няколко огледала на такива кръстовища, мисля 

че не струват и чак толкова пари. Това нещо е изключително рисково и когато стане 

белята, тогава ще си мачкаме шапките и ще питаме защо. Все пак мисля, че поставихме 

въпроса, Кмета възприе тогава тези неща, за които казахме, така че това са ми основните 

забележки – по често опресняване на пешеходните пътеки, да се виждат и съответно 

огледала на рискови кръстовища, които бяха тогава поставени за решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това задължение за пътеките на общината ли е или е на пътното. Защото те там 

където поставят пътеките, специално пред ССТ, мисля че е третокласен път и незнам дали 

общината има ангажимент в това отношение, не съм наясно. Ако знае г-жа Божанова? 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
 В момента не мога да кажа каква категория е пътя. Поддържаме пешеходните 

пътеки общината. Може би е резонно след зимния сезон, при даване на възможност от 

времето да се правят тогава пътеките. Ще го обмислим. А по отношение на огледалата, не 

съм запозната със законодателството, щом е отправено предложението ще проверя какво 

се случва и ще чуем мнението на транспортната комисия.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, благодаря ви. Аз по скоро към г-н Тодоров мислех да отправя питането ми. Аз 

мисля, че ние наистина го коментирахме и г-н Петков зам. Кмета, той тогава взе някакво 



 

 

отношение, но мисля че остана като ангажимент на предлагащите да го направим 

официално, за да може комисията да се сезира. Поне аз останах с такова впечатление. 

Мисля, че за да може да се вземе решение трябва да има официално сезиране писмено, за 

да може тя да се събере и да вземе решение по въпроса. Такъв беше последния коментар, 

който направихме. Аз съм с такъв спомен. Така, че ако не е направено това, г-н Тодоров, 

щом и г-н Попвеличков е ангажиран с това, направете го официално и вече тогава можем 

наистина да спазим по ЗМСМА срокове някакви за отговор и т. н., за да може да имаме 

евентуално някакво становище по въпроса. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Значи това е комисия по безопасност на движението. Аз мисля, че това са резонни 

неща, които не трябва да влизат като предложение и като докладни в ОбС, защото тя е 

длъжна тази комисия да ги прави. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не, не, идеята ми беше не да влезе като предложение или като докладна, а по скоро 

като официално писмено сезиране на комисията от ваша страна или от страна на тези, 

които принцип, по скоро тогава нашия коментар беше коментар, може ли да се сложи. Но 

ако няма писмено официално предложение, може би те нямат основание да се съберат и да 

вземат решение. В такъв смисъл го казвам.  

 Добре. Ако няма друго позволете ми, поради изчерпване на дневния ред да закр 

тридесет и второто заседание на ОбС Попово. 
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