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ПРОТОКОЛ    № 34 
 

 

 

Днес, 29.09.2022 г. /четвъртък/  в  залата на ОбС попово в сградата на Община   
Попово се проведе ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет  – 
Попово мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добър ден, уважаеми колеги. След лятното прекъсване отново сме заедно. Надявам се, 
че сте в добро здраве, добра кондиция. Времето както винаги, обстановката в страната е 
динамична, отново изборна. Очакваме, има надежди за някаква промяна, незнам колко, но все 
пак вървим напред. Така че и в общината и в ОбС продължаваме напред. Имаме заседание, 
имаме да решаваме проблеми, които отлагахме във времето, така че предлагам първо да 
проверим кворума.  

Моля за проверка на кворума – 25 общински съветника присъстват на днешното 
заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, така че откривам ТРИДЕСЕТ И 
ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 г.  

Уведомления за отсъствия са  постъпили от общинските съветници д-р Румен Русев, 
Андрей Петков и Николай Черкезов. Всъщност в такъв случай един липсва без уведомление, 
Вальо Витанов към този момент липсва без уведомление. 

 На заседанието присъства Кмета на общината д-р Веселинов, зам. Кмет Трифонов и 
членове на общинска администрация.  

 
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 19 точки.  
Няма допълнително постъпили. 
 
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 
 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2022 год. 
 
2. Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на Община Попово 
 
3. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на  Община Попово              
 
4.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на обществения 
ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово 
 
5.Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Попово и План за действие на Община Попово 



 
 

 
6.Изменение на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете на територията на Община Попово 
 
7.Определяне на  нови конкретни размери на основните месечни работни заплати на 
кметовете в Община Попово 
 
8.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването 
и от публична в частна общинска собственост. 
 
9. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в община Попово за 2022г. – имоти в регулация и вземане на 
решение за отдаване под наем на помещение – частна общинска общинска 
собственост без търг или конкурс за образователна дейност 
 
10.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2022г. и одобряване на оценки за продажба на 
недвижими имоти и къщи от олекотени панели, като материали. 
 
11.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. 
 
12.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV и УПИ XV, кад.№497 от кв.52 по 
регулационния план на с.Кардам, между община Попово и  Радомир Пенчев 
Стефанов, чрез изкупуване частта на Общината. 
 
13.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел - 
туристическо дружество „Черноломец”, върху част от имот частна общинска 
собственост. 
 
14.Определяне на групите жилища – собственост на Община Попово. Приемане на 
Списък с жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, 
чиито имоти са отчуждени за общински нужди. 
 
15.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на  
“МБАЛ-Попово” ЕООД за 2021 г. 
 
16.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин в земя от общински 
горски територии. 
 
17.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на 
норматива за пълняемост за учебната 2022/2023 година. 
 
18.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“ 
 
19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
 
Който е съгласен с така прочетения дневен ред да стане дневен ред на днешното 
заседание, моля да гласува. 



 
 

 
Гласуваме : ЗА  
   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА  
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2022 
год. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 
ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 
нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и 
спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Димитър Димитров – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н  Кмет, уважаеми г-н зам. Кмет 
уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги, нашата комисия 
заседава в непълен състав и 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 Георгиев, уважаеми г-н Кмет, уважаеми представители на 
общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, нашата комисия 
заседава на 26.09.2022г 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, уважаеми г-н Кмет, уважаеми господа зам. 
Кметове, уважаеми служители на общинската администрация и уважаеми колеги 
общински съветници, нашата комисия заседава вчера от 10:00 часа в непълен състав и 
становището и по тази първа точка е 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. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н зам. 
Кметове и представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински 
съветници, на 27ми септември от 14:00 часа в пълен състав нашата комисия разгледа 



 
 

представената докладна и с 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, уважаеми г-н  Кмет, уважаеми г-н зам. 
Кметове, уважаеми представители на общинската администрация, уважаеми колеги, 
нашата комисия в пълен състав, единодушно с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, уважаеми дами и господа тъй като предложението за решение е доста 
обемисто, позволете ми да зачета само основанията.  Всъщност вносителя искаше да 
направи корекция, заповядайте г-н Маринов. 
Мариян Маринов – общинска администрация 
 Уважаеми дами и господа, от името на вносителя искам да направя едно 
допълнение към докладната. Създава се нова точка 52, която е със следния текст –
„включва се в инвестиционната програма за местни дейности параграф 5203, друго 
оборудване, машини и съоръжения за дейност 619 – други дейности по жилищното 
строителство, благоустройство и регионално развитие, обект климатици за ведомствено 
жилище в град Попово със сумата от 3000лева“, като източника е целева субсидия за 
капиталови разходи. Старата точка 52ра става 53та. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, това предложение трябва да бъде гласувано, тъй като не е включено 
първоначално и не е разглеждано от комисиите. Д-р Веселинов има думата, заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, това се наложи спешно, тъй като 
знаете ние сме задържали няколко апартамента, ведомствени жилища. За наша радост 
лекар специалист невролог и съпруга архитект идваха, пожелаха от 15.10 да започнат 
работа на територията на Община Попово. Архитектът в администрацията, невролога в 
болницата. Младо семейство, аз мисля, че един ведомствен апартамент трябва да 
обзаведем и да им го предоставим за нуждите на това семейство. Затова се наложи 
екстремно да променим малка част от тази докладна. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря за разяснението. Аз също съм на мнение, че всячески трябва да 
подкрепяме такива инициативи, така че имате ли въпроси? Ако не подлагам на гласуване 
предложението, което беше прочетено от Мариян Маринов за допълнение към решението 
за актуализация. 

 
Който е съгласен, моля да гласува. 
 
Гласуваме : ЗА  
   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 
 

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, единодушно подкрепяме решението. Сега зачитам само основанията, вие като 
цяло предложението за решение го имате с направеното допълнение, накрая ще гласуваме 
и като цяло решението. Основанията за това решение за актуализация са: 



 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 
1. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изработване на 
техническа документация, съгласно изискванията на чл.106 от Наредба за условията и 
реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 
на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние на 
15 бр. общински язовири, в т.ч. проектиране и доклади за съответствие  на 13 бр. и проект 
за ликвидация на 2 бр.” от § 53-09 „Придобиване на други нематериални активи“ за 
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие” на § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“; 
 2. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изготвяне 
на КПИИ за рехабилитация и реконструкция на ул. „Белите брези“ гр. Попово, в т.ч. ПУП, 
ПУР и инвестиционен проект“ от § 53-09 „Придобиване на други нематериални активи“ за 
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие” на §52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ ППР за 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“; 
 3. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изработване 
на инвестиционен  проект за техническа инфраструктура на прилежащата улична мрежа 
на ЖК "Младост, кв.7,8,9б,10,10а,11“ от § 53-09 „Придобиване на други нематериални 
активи“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството 
и регионалното развитие” на §52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ ППР за 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“; 
 4. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Цар Крум“ гр. Попово от ул. „България“ 
до паркинг община Попово и паркинг“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за 
изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за 
упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 5. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Д. Благоев“ гр. Попово от ул. „29-ти 
юни“ до ул. „Ковачевска““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 6. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Ал. Константинов“ гр. Попово от ул. 
"Ястребино“ до ул. "Михаил Маджаров“ и ул. "Ястребино“ гр. Попово от ул. "Симеон 
Велики" до ул. "Ал. Константинов““ със сумата 1 800,00 лв., в т.ч. 600,00 лв. – за 
изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 200,00 лв. – за 
упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 



 
 

 7. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Бузлуджа“ гр. Попово от ул. „Михаил 
Маджаров" до ул.  "Въстаническа““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне 
на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 8. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Възраждане“ гр. Попово от ул. 
„Болнична“ до ул. „М. Николов““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне 
на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 9. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Гаговска“ гр. Попово от ул. „Зараевска“ 
до ул. „Дряновска““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 10. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Есперанто“ гр. Попово от ул. „Ст. 
Костов“ до ул. "Болнична"“ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 300,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 700,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 11. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Керамик“ гр. Попово от ул. „България“ 
до жк "Младост““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 12. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Оборище“ гр. Попово от ул. „България“ 
до ул. „Дряновска““ със сумата 3 000,00 лв., в т.ч. 600,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 2 400,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 13. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“ гр. Попово от ул. 
„Дряновска“ до ул. "Възраждане"“ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне 
на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 14. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Тракия“ гр. Попово от ул. „Михаил 
Маджаров“ до ул. „П. Хитов““ със сумата 1 800,00 лв., в т.ч. 600,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 200,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 15. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Фотинова“  гр. Попово от ул. 
„Бенковска“ до ул. "П. Хитов"“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на 



 
 

оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 16. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Васил Левски“  гр. Попово от ул. „Цар 
Освободител“ до ул. "Арбанашка" и ул. "Арбанашка" от ул. „Васил Левски“ до ул. 
"Дряновска““ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 17. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Зора“, кв. Невски, гр. Попово“ със 
сумата 4 000,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 18. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Христо Недялков“, кв. Невски, гр. 
Попово“ със сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието 
на инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник 
на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 19. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Радецки“, кв. Невски, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 20. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Баба Тонка“, кв. Невски, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 21. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Гиню Георгиев“, кв. Сеячи, гр. Попово“ 
със сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 22. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Деню Минев“, кв. Сеячи, гр. Попово“ 
със сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 23. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Светленска“, кв. Сеячи, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 24. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 



 
 

уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Добрич“, кв. Сеячи, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 25. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Витоша“ в Горна Махала, с. Долна 
Кабда, община Попово“ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка 
на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 26. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Михаил Томов", с. Априлово, община 
Попово от ул. "Н. Й .Вапцаров" до ул. "Юри Гагарин" и ул. "Адолф Попов" с. Априлово, 
община Попово от ул. "Емил Попов" до ул. "Н. Й. Вапцаров“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 
200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и       1 
000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 27. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на  ул. "Вихрен", с. Ломци, община Попово – от 
ул. "Стойчо Георгиев" до края на регулацията в с. Ломци, община Попово“ със сумата 1 
188,00 лв., в т.ч. 188,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 
проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: 
целева субсидия за капиталови разходи/; 
 28. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на централен площад - с. Звезда, община 
Попово“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 29. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Първи май", с. Ковачевец, община 
Попово от ул. "Г. Димитров" до ул. "Велчо Чернев" и ул. "Велчо Чернев" с. Ковачевец, 
община Попово от ул. "Г. Димитров" до гробищен парк“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 
200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и             
1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 30. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Пеньо Йорданов", с. Бракница, община 
Попово от ул. "Първи май" до ул. "Н. Й. Вапцаров" и ул. "Първи май", с. Бракница, 
община Попово от ул. "Пеньо Йорданов" до ул. "Н. Й. Вапцаров“ със сумата 1 200,00 лв., 
в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 
000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 31. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. Марин Друмев", с. Кардам, община 
Попово от ул. "Хр. Ботев" до Кметство Кардам“ със сумата 1 500,00 лв., в т.ч. 500,00 лв. – 
за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за 



 
 

упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 32. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Ал. Константинов", с. Паламарца, 
община Попово – от ул. "Г. С. Раковски" до ул. "В. Левски" и ул. "В. Левски" с. 
Паламарца, община Попово – от ул. "Ал. Константинов" до ул. "Г. С. Раковски"“ със 
сумата 1 500,00 лв., в т.ч. 500,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 33. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на  ул. "Петко Станев", с. Еленово, община 
Попово от ул. "Георги Димитров" до края на регулацията“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 
200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и                         
1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 34. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на  ул. "Иван Маринов", с. Тръстика, община 
Попово – от ул. "Хр. Ботев" до края на регулацията“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 
лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и                         
1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 35. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Партизанска" от път ІІІ - 202 до ул. "1-ви 
май", с. Гагово, община Попово“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 36. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Първоармейска", с. Водица, община 
Попово от ул. "Д. Данов" до края на регулацията“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. 
– за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за 
упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 37. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-19 
“Придобиване на други ДМА“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” обект Беседка за ул. „Хаджи 
Димитър“ гр. Попово със сумата 4 200 лв. /източник: целева субсидия за капиталови 
разходи/; 
 38. Включва се в инвестиционната програма за делегирани от държавата дейност на 
§51-00 “Основен ремонт на ДМА“, за дейност 738 „Читалища“ – обект „Основен ремонт 
на покрив читалище с. Дриново, общ. Попово“ със сумата 81 236 лв. /източник: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 39. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 412 „Много профилни болници за активно 
лечение” обект „Съфинансиране по проект Обособяване на „Ковид“ отделение на ІІІ ет. 
блок „Б“ и блок „В“ на МБАЛ Попово“ със сумата 25 098 лв. /източник: целева субсидия 
за капиталови разходи/; 
 40. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности §55-01 
“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 „Многопрофилни 



 
 

болници за активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за „МБАЛ Попово“ ЕООД“ – 
със сумата 86 000 лв. /за подмяна на вертикална водопроводна инсталация и доставка и 
монтаж на 2 бр. котли, източник: целева субсидия за капиталови разходи/ 
 41. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-06 
“Изграждане на инфраструктурни обекти“, за дейност 603 „Водоснабдяване и 
канализация“ – обект „Изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура на 
прилежащата улична мрежа в ж.к. „Младост“, кв. 7, 8 и 11  на гр. Попово“ със сумата 235 
000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 42. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” ППР 
„Инвестиционен проект за обект „Рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Кардам, 
общ. Попово“ със сумата 35 400 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/; 

43. Променя се източника на финансиране в инвестиционната програма за 
Делегирани от държавата дейности на §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ за 
дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” – обект „Автомобил за 
ЦСРИ“ – 49 600 лв. от собствени бюджетни средства на Целева субсидия за капиталови 
разходи за 2022 г.; 

44. Променя се източника на финансиране в инвестиционната програма за 
Делегирани от държавата дейности на §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ за 
дейност 561 „Асистентска подкрепа” – обект „Автомобил за услугата СУДС“ – 48 000 лв. 
от собствени бюджетни средства на Целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г.; 

45. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03 „Друго 
оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа” – обект „Пътна сигнализация“ със сумата 35 000 лв. /източник: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 

46. Увеличава се делегираната от държавата дейност 122 „Общинска 
администрация“ параграф 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по 
извънтрудови правоотношения“ със сумата 97 600 лв. 

47. Увеличава се в приходната част параграф 40-40 „Постъпления от продажба на 
земя“ със сумата 58 799 лв. 

48. Увеличава се дофинансирането за дейност 322 Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии параграф 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата 58 799 лв., като 
сумата е за ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци, общ. Попово 

49. Увеличава се в приходната част параграф 28-09 „Наказателни лихви за данъци, 
мита и осигурителни вноски“ със сумата 60 000 лв. 

50. Увеличава се дофинансирането за дейност 738 „Читалища“ параграф 45-00 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“ със сумата 20 000лв. за НЧ „Св. св. Кирил и 
Методий“ гр. Попово/; 

51. Увеличава се дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ параграф 45-00 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“ със сумата 40 000лв. за Футболен клуб 
„Черноломец 1919“ гр. Попово/; 
 52. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03 “Друго 
оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” обект „Климатици за 
ведомствено жилище“ гр. Попово със сумата 3 000 лв. /източник: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 53. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 
параграфи в бюджета на общината за 2022 година. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това са основанията. Решението го имате в предварително зададен вид писмен с 
направеното, още веднъж допълвам допълнение. Имате ли въпроси преди да го подложа 
на гласуване. Г-жа Расимова няма въпроси, вие имате ли? Добре. Невиждам активност, в 



 
 

такъв случай подлагам на гласуване като цяло решението. Решението трябва да бъде 
гласувано поименно. 
 
 

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

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Решението се приема! 
 
Горан Цветков и Димитър Димитров обявиха конфликт на интереси. 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 



 
 

РЕШЕНИЕ № 329 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово, 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 
1. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изработване на 
техническа документация, съгласно изискванията на чл.106 от Наредба за условията и 
реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и 
на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние на 
15 бр. общински язовири, в т.ч. проектиране и доклади за съответствие  на 13 бр. и проект 
за ликвидация на 2 бр.” от § 53-09 „Придобиване на други нематериални активи“ за 
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие” на § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“; 
 2. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изготвяне 
на КПИИ за рехабилитация и реконструкция на ул. „Белите брези“ гр. Попово, в т.ч. ПУП, 
ПУР и инвестиционен проект“ от § 53-09 „Придобиване на други нематериални активи“ за 
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие” на §52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ ППР за 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“; 
 3. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изработване 
на инвестиционен  проект за техническа инфраструктура на прилежащата улична мрежа 
на ЖК "Младост, кв.7,8,9б,10,10а,11“ от § 53-09 „Придобиване на други нематериални 
активи“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството 
и регионалното развитие” на §52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ ППР за 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“; 
 4. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Цар Крум“ гр. Попово от ул. „България“ 
до паркинг община Попово и паркинг“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за 
изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за 
упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 5. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Д. Благоев“ гр. Попово от ул. „29-ти 
юни“ до ул. „Ковачевска““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 6. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Ал. Константинов“ гр. Попово от ул. 
"Ястребино“ до ул. "Михаил Маджаров“ и ул. "Ястребино“ гр. Попово от ул. "Симеон 
Велики" до ул. "Ал. Константинов““ със сумата 1 800,00 лв., в т.ч. 600,00 лв. – за 
изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 200,00 лв. – за 



 
 

упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 7. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Бузлуджа“ гр. Попово от ул. „Михаил 
Маджаров" до ул.  "Въстаническа““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне 
на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 8. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Възраждане“ гр. Попово от ул. 
„Болнична“ до ул. „М. Николов““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне 
на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 9. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Гаговска“ гр. Попово от ул. „Зараевска“ 
до ул. „Дряновска““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 10. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Есперанто“ гр. Попово от ул. „Ст. 
Костов“ до ул. "Болнична"“ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 300,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 700,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 11. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Керамик“ гр. Попово от ул. „България“ 
до жк "Младост““ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 12. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Оборище“ гр. Попово от ул. „България“ 
до ул. „Дряновска““ със сумата 3 000,00 лв., в т.ч. 600,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 2 400,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 13. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“ гр. Попово от ул. 
„Дряновска“ до ул. "Възраждане"“ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне 
на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 14. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Тракия“ гр. Попово от ул. „Михаил 
Маджаров“ до ул. „П. Хитов““ със сумата 1 800,00 лв., в т.ч. 600,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 200,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 15. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Фотинова“  гр. Попово от ул. 



 
 

„Бенковска“ до ул. "П. Хитов"“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 400,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 16. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Васил Левски“  гр. Попово от ул. „Цар 
Освободител“ до ул. "Арбанашка" и ул. "Арбанашка" от ул. „Васил Левски“ до ул. 
"Дряновска““ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 17. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Зора“, кв. Невски, гр. Попово“ със 
сумата 4 000,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 18. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Христо Недялков“, кв. Невски, гр. 
Попово“ със сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието 
на инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник 
на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 19. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Радецки“, кв. Невски, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 20. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Баба Тонка“, кв. Невски, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 21. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Гиню Георгиев“, кв. Сеячи, гр. Попово“ 
със сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 22. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Деню Минев“, кв. Сеячи, гр. Попово“ 
със сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 23. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Светленска“, кв. Сеячи, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 



 
 

 24. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Добрич“, кв. Сеячи, гр. Попово“ със 
сумата 400,00 лв., в т.ч. 100,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 300,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 25. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. „Витоша“ в Горна Махала, с. Долна 
Кабда, община Попово“ със сумата 1 000,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка 
на съответствието на инвестиционния проект и 800,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 26. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Михаил Томов", с. Априлово, община 
Попово от ул. "Н. Й .Вапцаров" до ул. "Юри Гагарин" и ул. "Адолф Попов" с. Априлово, 
община Попово от ул. "Емил Попов" до ул. "Н. Й. Вапцаров“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 
200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и       1 
000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 27. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на  ул. "Вихрен", с. Ломци, община Попово – от 
ул. "Стойчо Георгиев" до края на регулацията в с. Ломци, община Попово“ със сумата 1 
188,00 лв., в т.ч. 188,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 
проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: 
целева субсидия за капиталови разходи/; 
 28. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на централен площад - с. Звезда, община 
Попово“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на строителен 
надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 29. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Първи май", с. Ковачевец, община 
Попово от ул. "Г. Димитров" до ул. "Велчо Чернев" и ул. "Велчо Чернев" с. Ковачевец, 
община Попово от ул. "Г. Димитров" до гробищен парк“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 
200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и             
1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 30. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Пеньо Йорданов", с. Бракница, община 
Попово от ул. "Първи май" до ул. "Н. Й. Вапцаров" и ул. "Първи май", с. Бракница, 
община Попово от ул. "Пеньо Йорданов" до ул. "Н. Й. Вапцаров“ със сумата 1 200,00 лв., 
в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 
000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 31. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. Марин Друмев", с. Кардам, община 
Попово от ул. "Хр. Ботев" до Кметство Кардам“ със сумата 1 500,00 лв., в т.ч. 500,00 лв. – 



 
 

за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за 
упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 32. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Ал. Константинов", с. Паламарца, 
община Попово – от ул. "Г. С. Раковски" до ул. "В. Левски" и ул. "В. Левски" с. 
Паламарца, община Попово – от ул. "Ал. Константинов" до ул. "Г. С. Раковски"“ със 
сумата 1 500,00 лв., в т.ч. 500,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на 
финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 33. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на  ул. "Петко Станев", с. Еленово, община 
Попово от ул. "Георги Димитров" до края на регулацията“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 
200,00 лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и                         
1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 34. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на  ул. "Иван Маринов", с. Тръстика, община 
Попово – от ул. "Хр. Ботев" до края на регулацията“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 
лв. – за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и                         
1 000,00 лв. – за упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 35. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Партизанска" от път ІІІ - 202 до ул. "1-ви 
май", с. Гагово, община Попово“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. – за изготвяне на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за упражняване на 
строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 36. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” – обект „Рехабилитация на ул. "Първоармейска", с. Водица, община 
Попово от ул. "Д. Данов" до края на регулацията“ със сумата 1 200,00 лв., в т.ч. 200,00 лв. 
– за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и 1 000,00 лв. – за 
упражняване на строителен надзор /източник на финансиране: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 37. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-19 
“Придобиване на други ДМА“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” обект Беседка за ул. „Хаджи 
Димитър“ гр. Попово със сумата 4 200 лв. /източник: целева субсидия за капиталови 
разходи/; 
 38. Включва се в инвестиционната програма за делегирани от държавата дейност на 
§51-00 “Основен ремонт на ДМА“, за дейност 738 „Читалища“ – обект „Основен ремонт 
на покрив читалище с. Дриново, общ. Попово“ със сумата 81 236 лв. /източник: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 
 39. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 412 „Много профилни болници за активно 
лечение” обект „Съфинансиране по проект Обособяване на „Ковид“ отделение на ІІІ ет. 
блок „Б“ и блок „В“ на МБАЛ Попово“ със сумата 25 098 лв. /източник: целева субсидия 
за капиталови разходи/; 



 
 

 40. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности §55-01 
“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 „Многопрофилни 
болници за активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за „МБАЛ Попово“ ЕООД“ – 
със сумата 86 000 лв. /за подмяна на вертикална водопроводна инсталация и доставка и 
монтаж на 2 бр. котли, източник: целева субсидия за капиталови разходи/ 
 41. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-06 
“Изграждане на инфраструктурни обекти“, за дейност 603 „Водоснабдяване и 
канализация“ – обект „Изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура на 
прилежащата улична мрежа в ж.к. „Младост“, кв. 7, 8 и 11  на гр. Попово“ със сумата 235 
000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/; 
 42. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 
“Основен ремонт на ДМА“, за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” ППР 
„Инвестиционен проект за обект „Рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Кардам, 
общ. Попово“ със сумата 35 400 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/; 

43. Променя се източника на финансиране в инвестиционната програма за 
Делегирани от държавата дейности на §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ за 
дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” – обект „Автомобил за 
ЦСРИ“ – 49 600 лв. от собствени бюджетни средства на Целева субсидия за капиталови 
разходи за 2022 г.; 

44. Променя се източника на финансиране в инвестиционната програма за 
Делегирани от държавата дейности на §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ за 
дейност 561 „Асистентска подкрепа” – обект „Автомобил за услугата СУДС“ – 48 000 лв. 
от собствени бюджетни средства на Целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г.; 

45. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03 „Друго 
оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа” – обект „Пътна сигнализация“ със сумата 35 000 лв. /източник: целева 
субсидия за капиталови разходи/; 

46. Увеличава се делегираната от държавата дейност 122 „Общинска 
администрация“ параграф 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по 
извънтрудови правоотношения“ със сумата 97 600 лв. 

47. Увеличава се в приходната част параграф 40-40 „Постъпления от продажба на 
земя“ със сумата 58 799 лв. 

48. Увеличава се дофинансирането за дейност 322 Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии параграф 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата 58 799 лв., като 
сумата е за ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци, общ. Попово 

49. Увеличава се в приходната част параграф 28-09 „Наказателни лихви за данъци, 
мита и осигурителни вноски“ със сумата 60 000 лв. 

50. Увеличава се дофинансирането за дейност 738 „Читалища“ параграф 45-00 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“ със сумата 20 000лв. за НЧ „Св. св. Кирил и 
Методий“ гр. Попово/; 

51. Увеличава се дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ параграф 45-00 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“ със сумата 40 000лв. за Футболен клуб 
„Черноломец 1919“ гр. Попово/; 
 52. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03 “Друго 
оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” обект „Климатици за 
ведомствено жилище“ гр. Попово със сумата 3 000 лв. /източник: целева субсидия за 
капиталови разходи/; 
 53. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 
параграфи в бюджета на общината за 2022 година. 

 
 
  



 
 

 
 

Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  
2.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на Община Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Димитър Димитров – общински съветник 

Благодаря, г-н председател. Нашата комисия с 4 гласа ЗА одобрява бчджетната 
прогноза за периода 2023-2025г. на община Попово. 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 
 Нашата комисия също по тази точка подкрепяме проекта за решение с пълно 
единодушие с пет гласа ЗА. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря Ви, г-н председател, нашата комисия с 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. Г-н председател, уважаеми колеги, предлагаме да подкрепите 
предложението за решение с 5 гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

Благодаря. С 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №38/27.01.2022 г. за Бюджетната процедура за 2023 г. на 
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и Указания 
БЮ №4/02.09.2022 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на 



 
 

пъвостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетните 
прогнози за 2024 и 2025 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 
Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности към Указания БЮ №4/02.09.2022 г. за подготовката и представянето на 
проектобюджетите на пъвостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на 
актуализираните им бюджетните прогнози за 2024 и 2025 г. на Министерство на 
финансите.  

 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Въпроси? Има ли? Няма. Добре, в такъв случай гласуваме. Гласуването по тази 
точка е явно.  

Който е съгласен с така направеното предложение за 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 330 
 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №38/27.01.2022 г. за Бюджетната процедура за 2023 г. на 
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и Указания 
БЮ №4/02.09.2022 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на 
пъвостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетните 
прогнози за 2024 и 2025 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет 

 
 



 
 

РЕШИ 
 
Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 
Прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности към Указания БЮ №4/02.09.2022 г. за подготовката и представянето на 
проектобюджетите на пъвостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на 
актуализираните им бюджетните прогнози за 2024 и 2025 г. на Министерство на 
финансите.  
 
 
 
 
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.  
3.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на  Община Попово.              
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Димитър Димитров – общински съветник 

Нашата комисия с 4 гласа ЗА приема отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на  
Община Попово. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател нашата комисия също с пет гласа ЗА предлагаме да 
подкрепиме проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 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 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. Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение по трета 

точка от дневния ред.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, ще се опитам да зачета проекта за решение. Предложението за решение 
има следния вид:  
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и ал. 

5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 5 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на община Попово, приета с Решение №378/19.12.2013 г. и изменена с 
Решение №166/29.09.2016 г., Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2021 година, заедно с 

Одитен доклад на Сметната палата № 0100302422 за извършен финансов одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2021 г. /Приложение 
№10/, както следва: 

По прихода 30 725 437 лв., 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 30 725 437 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. съгласно 
Приложение №6. 
 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно Приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 
агенция съгласно Приложение №8. 
 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 
Приложение №9. 

  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, колеги, това е проекта за решение. Имате ли въпроси? Невиждам, в такъв 
случай гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 
Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ОТСЪСТВА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ОТСЪСТВА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 



 
 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ОТСЪСТВА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ОТСЪСТВА 
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 № 331 

 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и ал. 

5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 5 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на община Попово, приета с Решение №378/19.12.2013 г. и изменена с 
Решение №166/29.09.2016 г., Общинският съвет 

 
 



 
 

РЕШИ 
 
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2021 година, заедно с 

Одитен доклад на Сметната палата № 0100302422 за извършен финансов одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2021 г. /Приложение 
№10/, както следва: 

По прихода 30 725 437 лв., 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 30 725 437 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. съгласно 
Приложение №6. 
 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно Приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 
агенция съгласно Приложение №8. 
 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 
Приложение №9. 

 
 
           

 
Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  
4.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на обществения 
ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н Георгиев, по тази точка нашата комисия единодушно с пет гласа ЗА 
подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми колеги, с 5 гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 
предложението за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение има следния вид:  
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 6 от ЗМСМА, 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 
обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община 
Попово (приета с Решение № 45 по Протокол № 6/27.02.20020 г. на Общински 
съвет Попово), както следва: 
 
§ 1. В чл. 2 се заличава точката, отбелязваща края на изречението и се добавя ", 
както и по отношение на юридическите лица, които осъществяват какъвто и да е 
било вид дейност на територията на Община Попово."  
§ 2. Създава се нов чл. 16а със следния текст: 
(1) Забранява се поставянето на афиши, съобщения, реклами, некролози, 
агитационни материали и други печатни материали, както и изписването на знаци, 
символи и текстове с бои и цветни спрейове върху сгради – общинска или 
държавна собственост, съоръжения към сгради – общинска или държавна 
собственост, огради, улици, електрически стълбове, дървета, спирки и навеси на 
градския транспорт, стълбове на уличното осветление, светофарни уредби, пътни 
знаци, електрически табла, трафопостове, телефонни кабини, съдове за отпадъци, 
кошчета, паметници, поставените на обществени места пейки, беседки, саксии, 
кашпи, декоративни елементи и др.  освен ако поставянето не е разрешено от закон, 
подзаконов нормативен акт или административен акт на Кмета на Общината. 
(2) За нарушение на ал. 1 на физическите лица – нарушители, се налага глоба от 
100 до 500 лева., а при повторност от 300 до 800 лева.  
(3) Когато нарушението на ал. 1 е извършено във връзка с дейността на 
юридическо лице или неперсонифицирана организация на физическите лица – 
ръководители по смисъла на чл. 24, ал. 2 ЗАНН, които са наредили или допуснали 
извършването на нарушението, се налага глоба от 300 до 800 лева. 
(4) Когато нарушението на ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен 
търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лева, а при повторност от 
800 до 1500 лева. 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
§3 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 
обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община 
Попово приета с Решение № …….., взето с Протокол № ….. от ........г. на заседание 
на Общински съвет при община Попово и влиза в сила от …..г. 

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, уважаеми колеги, имате думата. Въпроси? Имаме ли? Невиждам. А, 
заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н председател мисля, че за по добро изпълнение е 
нужно общината да зачисти тези места и да се сложат някакви табелки, защото не всички 
сега са чули това нещо или ще го прочетат. Като уведомителни такова, като се зачисти, 
табелка и забранено, ще има глоба и тъй нататък, и тъй нататък. Мисля, че ще е по – 
добре. 
 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това желаете да го вкараме в текста или е препоръка? 
 



 
 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Не, не, не, препоръка, после като се приеме, защото само с това обявяване тука 
много хора няма да го чуят. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, приемаме го като препоръка по – скоро към начина на изпълнение на това, 
което приемаме. Благодаря, г-н Анастасов. Така, други колеги имат ли въпроси или 
предложения? Невиждам. Добре. В такъв случай предлагам да гласуваме това 
предложение за решение. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното 
предложение, моля да гласува. 
 

 Гласуваме ЗА: 
 
 

ЗА        -           26 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 26? Аха, добре. 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 332 
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 6 от ЗМСМА, 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 
обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община 
Попово (приета с Решение № 45 по Протокол № 6/27.02.20020 г. на Общински 
съвет Попово), както следва: 
 
§ 1. В чл. 2 се заличава точката, отбелязваща края на изречението и се добавя ", 
както и по отношение на юридическите лица, които осъществяват какъвто и да е 
било вид дейност на територията на Община Попово."  
§ 2. Създава се нов чл. 16а със следния текст: 
(1) Забранява се поставянето на афиши, съобщения, реклами, некролози, 
агитационни материали и други печатни материали, както и изписването на знаци, 
символи и текстове с бои и цветни спрейове върху сгради – общинска или 
държавна собственост, съоръжения към сгради – общинска или държавна 
собственост, огради, улици, електрически стълбове, дървета, спирки и навеси на 



 
 

градския транспорт, стълбове на уличното осветление, светофарни уредби, пътни 
знаци, електрически табла, трафопостове, телефонни кабини, съдове за отпадъци, 
кошчета, паметници, поставените на обществени места пейки, беседки, саксии, 
кашпи, декоративни елементи и др.  освен ако поставянето не е разрешено от закон, 
подзаконов нормативен акт или административен акт на Кмета на Общината. 
(2) За нарушение на ал. 1 на физическите лица – нарушители, се налага глоба от 
100 до 500 лева., а при повторност от 300 до 800 лева.  
(3) Когато нарушението на ал. 1 е извършено във връзка с дейността на 
юридическо лице или неперсонифицирана организация на физическите лица – 
ръководители по смисъла на чл. 24, ал. 2 ЗАНН, които са наредили или допуснали 
извършването на нарушението, се налага глоба от 300 до 800 лева. 
(4) Когато нарушението на ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен 
търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лева, а при повторност от 
800 до 1500 лева. 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
§3 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 
обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община 
Попово приета с Решение № 332, взето с Протокол № 34 от .29.09.22г. на заседание 
на Общински съвет при община Попово и влиза в сила от …..г. 
 

 
 
Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 
5.Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 
на територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Димитър Димитров – общински съветник 

Благодаря. Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя Приемане на Програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Попово и План за действие на Община Попово и ако ми позволите само един коментар, да 
не вземам в последствие думата, наистина програмата е добра, планът е амбициозен, но не 
смята ли общината, че трябва поне още един, двама служители да бъдат назначени към 
този приют. И да им се вземе някакво транспортно средство, което да им върши работа, 
защото тяхното транспортно средство можем да го видим навсякъде по улиците с 
вдигнати капаци, пуши и така нататък. Просто те не могат да си вършат работата, гледам, 
че са и само двама човека. Изуми ме това, колеги на комисия казаха, че в селата са се 
появили кучета с марки от Разград. Значи ние сме интересна община, някой да си пуска 
кучетата тука. Което според мен трябва да засилим контрола, а за да го засилим трябват 
още служители. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Какво се получава, кучешки мигранти, така ли? Лошо. Да чуем г-жа Колева. 
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 по тази точка също с 5 гласа ЗА, 
предлагаме да подкрепите проекта за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз да прочета проекта за решение и тогава да коментираме, ако има и други 
въпроси. Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и на основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на 
животните, Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета и Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 
България, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 
  
 Приложение: 
1. Проект за Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 
2. Мотиви за приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате думата. Г-н Димитров направи коментар. Има ли други желаещи да направят 
коментар или предложения в тази връзка? Няма. Г-н Веселинов? На кого, на Стоян ли? 
Добре, нека да дадем думата на г-н Веселинов във връзка с коментара, който направи г-н 
Димитров и после, ако желае г-н Попвеличков. Е, той ги лекува, ама не спомага за 
развъждането им, нали? Г-н Веселинов, заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, съгласен съм, така е. Тръгнахме с 
този приют за безстопанствени животни, най – вече заради кучетата. Стигнахме на едно 
ниво, с Наредбата се мъчехме до сега, с кметовете и кметски наместници да сложим 
някакъв ред за регистрация на кучетата на територията на общината, не само в града, а и 
по селата. Много трудно хората приемат, особено възрастните хора, че кучето, което 
гледа, трябва да бъде обхванато според нашата наредба с всички изисквания за 
регистрация, таксация и спазване на ветеринарно – медицинските изисквания, ваксини, 
чипиране и т.н. Започнах да чувствам и отпор от кметовете и кметските наместници, 
отначало бяхме твърди, явно манталитета и бита на българина е малко по различен от 
това, което се изисква нормативно от нас и другите страни в ЕС. Законодателството, обаче 
си го иска и ние като администрация трябва да продължим да работим в тази насока и да 
развиваме базата за безстопанствени животни. Трудно намираме, г-н Димитров 
кандидати. Заплатата минимална. Колко, повече от три, четири месеца наистина бяха 
двама с д-р Османов и още един. Вчера най – после намерихме кандидат и съм подписал 
втори договор за изпълнител, така че стават трима. Тази кола ни излезе златна да я 
ремонтираме, явно трябва да насочим средства и за подходяща кола и техника в този дом. 
Виждате и по бюджета, а се оказва и по програма има възможност още коли да доставим и 



 
 

мисля, че е правилно, че тези коли, които трябва да купим нови да ги отправяме към 
социалния център за нуждите на хората. Изоставаме с оборудването и транспорта с 
приюта за безстопанствени животни с автомобил. Да си пожелаем следващата бюджетна 
година да отделим средства и за там. Друго немога да ви кажа. А с д-р Попвеличков близо 
работим, нямам нищо против и да сключим договор, но ще ни излезе много по – скъпо, 
ако предоставим възможност да се включат в чипирането и ваксинирането срещу 
заплащане от страна на общината и ветеринарни клиники на територията на Попово.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Аз, ако позволите един коментар. Имах зададен въпрос, сега се сещам, когато 
слушам коментара – само приют за кучета ли трябва да има, не може ли да има и приют за 
котки? Сериозен въпрос, зададен от сериозен човек, който явно се занимава в тази тема, 
но въпросът ми беше зададен съвсем сериозно. И сега като слушам коментара, просто ми 
дойде на ума.  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Този въпрос още от самото начало го поставиха наши общински съветници, като 
узаконявахме приюта и гласувахте тогава. Ама ние се справихме с кучетата, а може да си 
представите колко котки има. И каква мъка и ходене, и плачене, аз имам една съседка, тя 
гледа на улицата толкова котки. Викам и прибери си ги вкъщи, тя ги храни на улицата, 
слабост и е, все някои и трови котките. Доктора знае, постоянно му е пациент. А за тези 
кучета включително и Дарин Димитров ми се е обаждал от Търговище, защото и ние 
същото го правим тук. Товарим кучетата и ги пускаме, дали към Стражища, дали към 
Търговище. Обаче те другите не са глупави от Разград, от Търговище, от Опака товарят 
ги, дали са лични автомобили или общински и ги изтупват. Особено в петъчния ден, 
събота, неделя има най – много кучета, които от селата ни ги пускат в града. Сега незнам, 
емигранти ли са кучета, но въртим си тази популация тук общините наоколо. Това е 
вярно.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така. Добре, коментирахме. Други въпроси? Всъщност трябва да подложа на 
гласуване проекта за решение, който прочетох. Колеги, имате ли други въпроси? Няма. 
Подлагам на гласуване, който е съгласен с така направеното предложение за решение, 
относно програмата и плана за действие в тази посока, 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 № 333 

 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и на основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на 



 
 

животните, Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета и Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република 
България, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

1. Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 
  
 Приложение: 
1. Проект за Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 
2. Мотиви за приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на община Попово и План за действие на Община Попово. 

 
 

  
 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Изменение на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете на територията на Община Попово 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Димитър Димитров – общински съветник 

Благодаря. Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението Изменение на 
Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или 
осиновено дете на територията на Община Попово Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Желае ли г-н Попвеличков нещо в тази връзка да каже? 
Стоян Попвеличков – общински съветник 
 По принцип не съм вносител аз на измененията, но от това, което е става ясно, че 
просто най – вероятно има кандидати желаещи, които не са граждани на ЕС и не трябва да 
бъдат лишени от възможността да кандидатстват за помощта. Най – голяма част от 
чужденците на територията на общината най – вероятно са англоговорящите и 
англичаните.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, благодаря. Така, проекта  за решение  по тази точка има следния вид: 
 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

Изменя Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено 
или осиновено дете на територията на Община Попово както следва:  



 
 

§ 1. Чл. 4, ал.3 се изменя и придобива следния вид:  
 (3) Родителите да са пълнолетни лица към датата на раждане/осиновяване на 
детето/децата, като това ограничение не се прилага, ако са непълнолетни, но имат 
сключен граждански брак с разрешение на съда. Поне единият родител да е български 
гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз или има право 
на продължително, дългосрочно, или постоянно пребиваване в Република България 
съгласно разпоредбите на Глава Трета от Закона за чужденците в Република България.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Въпроси? Д-р Веселинов? 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Ние отказахме на бесарабски българи докторе, това е причината. Не толкова 
англоговорящите, това го правим заради бесарабските българи. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, то би трябвало да касае и Украйна по същия начин.  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Да. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имаме ли въпроси? Ако няма въпроси, да гласуваме, гласуването е явно, който е 
съгласен с така направеното предложение, което зачетох, моля да гласува. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           26 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 
 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
   

 
РЕШЕНИЕ № 334 

 
 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

Изменя Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено 
или осиновено дете на територията на Община Попово както следва:  

§ 1. Чл. 4, ал.3 се изменя и придобива следния вид:  



 
 

 (3) Родителите да са пълнолетни лица към датата на раждане/осиновяване на 
детето/децата, като това ограничение не се прилага, ако са непълнолетни, но имат 
сключен граждански брак с разрешение на съда. Поне единият родител да е български 
гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз или има право 
на продължително, дългосрочно, или постоянно пребиваване в Република България 
съгласно разпоредбите на Глава Трета от Закона за чужденците в Република България.  

 
 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 
7.Определяне на  нови конкретни размери на основните месечни работни заплати на 
кметовете в Община Попово 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н присъстващи, становището на нашата комисия по тази 
седма точка е с 4 гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Прочитам проекта за решение, само споменавам, че има една граматическа грешка 
в основанията, която ви е раздадена, просто думата „предлагам“ се е качила на горния ред, 
трябва да бъде долу. Слушайте как ви го зачитам. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 

14.04.2010г. и чл. 52 от Закон за държавния бюджет на република България за 2022г., 
Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

Определя, считано от 01.07.2022г., конкретните размери на основните месечни 
заплати на кметовете в Община Попово, съгласно Приложение № 1. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това е предложението за решение, имате думата за въпроси. Д-р Веселинов, 
желаете ли да кажете нещо? Заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
  Уважаеми съветници, с моя заповед  от 01.07.22г. увеличихме с 15 процента, 
бюджета даваше тази възможност на служителите от общинска администрация заплатите. 
Но това, което касае кметовете, трябваше да мине през ваше гласуване на сесия. Те ще си 
получат, както е разписано също от 01.07 15 процента завишение на заплатата. Беше 
много трудно и мъчно, пък и не коректно с тази инфлация от началото на годината, 
Попово като община изостанахме, за разлика от съседни общини и голяма част общини в 
България, които имаха резерв и увеличиха още от началото на годината трудовите 
възнаграждения и без това не са кой знае колко високи. Тази възможност намерихме с 
петнадесетте процента, което увеличаваме заплатите с изключение на местните дейности. 
Там сме най – зле, тъй като местните приходи са много малко и не ни позволяват да 



 
 

увеличим на различните звена в стопанската дейност на общината заплатите. Създава се 
напрежение, но ще търсим решение по нататък. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов. Въпроси? Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Кмете, г-н председател, колеги, въпросът ми е в тези заплати като 
основни не е включен клас, нали? И още един въпрос. Всички ли служители на общинска 
администрация получават клас? Класа е едно сериозно перо. Ако е един процент на 
година, някъде може да стигне и до 40 процента увеличение. Това съобразено ли е с 
възможностите на бюджета? Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Тодоров? Други въпроси има ли? Д-р Веселинов, заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Така е, за кметовете, което в момента е предмет докладната е включен класа. Ще 
получават клас. Но за общинската администрация, ако си спомняте още с влизането на 
Симеон Дянков като министър, премахна класа. Така че общинските служители нямат 
клас и това е несправедливо. Това е несправедливо, но нормативно е така. Докато 
останалата част, другите дейности си получават клас. Администрацията няма клас, тези, 
които са държавни функции. Нали така? Не зависи от нас. Това трябва да се промени от 
държавата с нормативен акт. Аз незнам защо Симеон Дянков реши тогава, че държабни и 
общински служители не трябва да получават клас. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Пицата беше постна. Добре, колеги? 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Кметските наместници, тъй като нямат ранг на кметове и не се гласува през ОбС, с 
моя заповед съм им пуснал тези 15 процента. А те горките да не кажа, че се изравниха с 
минималната заплата. Смешни трудови възнаграждения.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, проблема със заплащането навсякъде в администрацията е проблем. Добре, 
колеги, други въпроси? Подлагам на гласуване проекта за решение, който прочетох преди 
малко, 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 № 335 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 
14.04.2010г. и чл. 52 от Закон за държавния бюджет на република България за 2022г., 
Общинският съвет 

 



 
 

 

РЕШИ 
 
 
 Определя, считано от 01.07.2022г., конкретните размери на основните 

месечни заплати на кметовете в Община Попово, съгласно Приложение № 1. 
 

 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването 
и от публична в частна общинска собственост. 
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 председател, по тази тозка нашата комисия с пет гласа ЗА 
подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение има следния вид:  

 
На основание  чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 78 а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  чл. 6 ал. 1, 

чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
      1. Обявява за частна общинска собственост, имоти,  находящи се в землището на 
с.Посабина, месност „Хамбарлък“: 
 

НМ Проектен имот          Площ/кв.м НТП 

Посабина 57875.30.496 6792 полски път 

Посабина 57875.30.497 7940 полски път 

Посабина 57875.30.499 7567 полски път 

Посабина 57875.30.503 5407 полски път 

Посабина 57875.30.504 1137 полски път 

Посабина 57875.30.505 3765 полски път 

Посабина 57875.30.506 9817 полски път 

 
      
 2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на долуописаните имоти в землището на 
с.Посабин,а местност „Хамбарлък“: 
НМ Проектен имот Площ/кв.м НТП 

Посабина 57875.30.496 6792 полски път 

Посабина 57875.30.497 7940 полски път 

Посабина 57875.30.499 7567 полски път 



 
 

Посабина 57875.30.503 5407 полски път 

Посабина 57875.30.504 1137 полски път 

Посабина 57875.30.505 3765 полски път 

Посабина 57875.30.506 9817 полски път 

  
които в момента не се ползват по предназначение,  да бъдат променено на  нива. 

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Въпроси? Има ли въпроси? Невиждам, добре, надявам се, че в комисиите е 
уточнено всичко това. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува, 
гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 
Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ОТСЪСТВА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ОТСЪСТВА 
19. Николай Цонев Черкезов   ОТСЪСТВА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ОТСЪСТВА 
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 № 336 

 
 
На основание  чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 78 а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ,  чл. 6 ал. 1, 

чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 
      1. Обявява за частна общинска собственост, имоти,  находящи се в землището на 
с.Посабина, месност „Хамбарлък“: 
 

НМ Проектен имот          Площ/кв.м НТП 

Посабина 57875.30.496 6792 полски път 

Посабина 57875.30.497 7940 полски път 

Посабина 57875.30.499 7567 полски път 

Посабина 57875.30.503 5407 полски път 

Посабина 57875.30.504 1137 полски път 

Посабина 57875.30.505 3765 полски път 

Посабина 57875.30.506 9817 полски път 

 
      
 2. Дава съгласие, начина на трайно ползване на долуописаните имоти в землището на 
с.Посабин,а местност „Хамбарлък“: 
НМ Проектен имот Площ/кв.м НТП 

Посабина 57875.30.496 6792 полски път 

Посабина 57875.30.497 7940 полски път 

Посабина 57875.30.499 7567 полски път 

Посабина 57875.30.503 5407 полски път 

Посабина 57875.30.504 1137 полски път 

Посабина 57875.30.505 3765 полски път 

Посабина 57875.30.506 9817 полски път 

  
които в момента не се ползват по предназначение,  да бъдат променено на  нива. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в община Попово за 2022г. – имоти в регулация и вземане на 
решение за отдаване под наем на помещение – частна общинска общинска 
собственост без търг или конкурс за образователна дейност 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря г-н Георгиев, по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме 
проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Отсъства, кой ще докладва? 
Златко Иванов – общински съветник 

Благодаря. С 5 гласа ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение:  
 

 
 На основание чл.8, ал.1 и ал.9, чл.14, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл.6, ал.5, чл.18, ал.1 и 
ал.3 от НРПУРОИ  във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинския съвет  

 

РЕШИ 
 
      1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово за  2022г.,  
 
      -  раздел ІІІ, т.А с:  
         Помещение №7 с площ  16кв.м. в Самостоятелен обект с ид. 57649.503.2130.1.5 по 
кадастрална карта на гр.Попово     
       2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за отдаване под наем без търг или 
конкурс на помещение №7 с площ 16 кв.м. находящо се на втори етаж в сграда с 
административен адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с 
идентификатор 57649.503.2130.1.5 по кадастрална карта на гр.Попово собственост на 
Общината по АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. с „Център за чужди езици и 
мениджмънт“ООД с ЕИК 824125397 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, 
ул.„Дойран“№63 представлявано от управителя Цветозар Иванов Маринов, като 
помещението се използва за образователна дейност.  
       3.Договорът да се сключи със срок до 21.09.2024г. при месечна наемна цена 4.80 лева. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Това за цялото помещение ли е 4.80 или на квадрат? Месечна наемна цена на мен 
не ми е ясно, 4,80 това за цялата площ ли е, не е ясно? За цялата площ. Не разбрах. Аха, 
0,30 стотинки на квадрат. Така, колеги, това е предложението за решение. Слушам, ако  
имате въпроси. Разбирам, че има. Г-н Тодоров, заповядайте. 



 
 

Тодор Тодоров – общински съветник 
Ами аз доколкото знам, тези деца, които учат английски заплащат такси. Това е 

търговска дейност, не толкова образователна и тези хора сформират съответно печалби и 
приходи. Аз искам да знам каква е наемната цена, която плащат за тези помещения, които 
са 118 квадратни метра, защото доколкото разбирам те ги ползват вече близо десет години 
или осем и към тях искат да прибавят още едно помещение от 16 квадрата, което е 
граничещо с тях. Нека тези неща да ни се изяснят и да ги знаем. Защото пак казвам, че 
това е образователна дейност тя се заплаща от родителите. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Благодаря г-н Тодоров. Други въпроси? Г-н Маринов, заповядайте за 
отговор. 
Мариян Маринов – общинска администрация 

Уважаеми дами и господа общински съветници, настоящата докладна ви е 
представена на база приетите в Наредбата за местните данъци и такси базисни цени за 
този вид услуги. Така че ние не сме ви предложили нещо по – различно от това, което вие 
като общински съветници сте гласували. Даже сега съм помолил колежката да намери 
точно в Наредбата член, алинеи и на какво основание е предложена тази докладна. 
Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Маринов. Г-н Тодоров? 
Тодор Тодоров – общински съветник 

Значи има промяна, понеже в дейността си се занимавам с отдаване под наем на 
помещения, които са държавна собственост и от повече от година влезе закон, който 
задължава, когато се дават помещения под наем, да влезе лицензиран оценител и той да 
даде базова цена, от която да започне да се отдава това помещение под наем. Аз незнам 
дали това важи за общинската собственост, но мисля, че доколкото разбирам какво е на 
квадрат това са смешни цени. И това нещо отпадна. Работехме по тези общински наредби 
по рано, но след влизането на този закон сме задължени да се правят тези оценки от 
лицензирани оценители за отдаване на помещение под наем. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Тодоров. Д-р Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Уважаеми общински съветници, искате ли да оттегля докладната и на следващата 
сесия като изясним тези подробности, които г-н Тодоров говори тогава да я гласуваме? 
Приемате? Добре, оттеглям докладната.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, в такъв случай за протокола по тази точна не вземаме решение. Няма как да 
я оттеглим. По тази точка аз предлагам не вземаме окончателно решение и оставяме за 
допълнително разглеждане на следващата сесия. Това ще бъде решението по тази точка, 
което да гласуваме.  
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Гласуваме за. 
Невземаме решение и оставяме за до разглеждане допълнително. 
 
 

Гласуваме  ЗА: 
 
 

 
ЗА    -    23 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 



 
 

Двама излезли, двадесет и трима са в момента, така ли? Да, добре. 
  
Решението се приема! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 337 
 

 
След дебат в зала, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
  
Не взема решение, остава за допълнително разглеждане на следващата сесия. 
 

 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2022г. и одобряване на оценки за продажба на 
недвижими имоти и къщи от олекотени панели, като материали. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н Георгиев. По тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме 
проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, нашата комисия с 4 гласа 
ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Проекта за решение по тази точка е доста обемист, желаете ли да ви го чета? Добре, 
зачитам само основанията: 

 
На основание  чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 

36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ  във връзка чл. 1, ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 



 
 

РЕШИ 
 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
община Попово през 2022год., раздел ІІІ, т.Б - І с:   
             ПИ с ид.57649.503.228 по КК на гр.Попово с площ 356кв.м.,; УПИ VІ от кв.8 по 
рег.план на с.Козица с площ 1 940 кв.м.;  УПИ IV от кв.123А по рег.план на с.Садина с 
площ 1450 кв.м.; УПИ ХІ, кад.№31 от кв.2 по рег. план на с.Кардам с площ 515 кв.м.; УПИ 
ХІI, кад.№30 от кв.2 по рег. план на с.Кардам с площ 660 кв.м. и УПИ ХІII, кад.№29 от 
кв.2 по рег. план на с.Кардам с площ 515 кв.м.; 
         2. Одобрява начална продажна цена :  
            - 9 260 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.228 по кадастрална карта на 
гр.Попово, ул.„Д-р Михаил Попов“№5 с площ 356 кв.м., собственост на Общината по 
АОС 13146/06.07.17г Цената е без ДДС. 
           - 5 941.10 лева за УПИ. VІ от кв.8 по регулационния план на с.Козица с площ 1940 
кв.м., собственост на Общината по АОС 1054/27.10.04г. Цената е без ДДС.  
            - 4 440.50 лева за УПИ IV от кв.123А по регулационния план на с.Садина с площ 
1450 кв.м., собственост на Общината по АОС 14806/16.06.22г.. Цената е без ДДС.  
            - 3 090 лева за УПИ ХІ, кад.№31 от кв.2 по регулационния план на с.Кардам с площ 
515 кв.м., собственост на Общината по АОС 14812/15.07.22г. Цената е без ДДС.  
            - 3 960 лева за УПИ ХІI, кад.№30 от кв.2 по регулационния план на с.Кардам с 
площ 660 кв.м., собственост на Общината по АОС 14811/15.07.22г. Цената е без ДДС.  
            - 1 770 лева за УПИ ХІII, кад.№29 от кв.2 по регулационния план на с.Кардам с 
площ 295 кв.м., собственост на Общината по АОС 14808/30.06.22г. Цената е без ДДС.  
            - 2 950 лева за къща от олекотени панели №14 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 920 лева за къща от олекотени панели №19 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 100 лева за къща от олекотени панели №23 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 100 лева за къща от олекотени панели №58 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 2 950 лева за къща от олекотени панели №104 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.  
          3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Въпроси? Нямаме ли въпроси? Ако няма въпроси в такъв случай преминаваме към 
гласуване по тази точка. 

 
 

 
 

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



 
 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ОТСЪСТВА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ОТСЪСТВА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ОТСЪСТВА 
 
 
 

 
ЗА    -    24 

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

 
 

РЕШЕНИЕ № 338 
 

 
На основание  чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 

36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ  във връзка чл. 1, ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
община Попово през 2022год., раздел ІІІ, т.Б - І с:   



 
 

             ПИ с ид.57649.503.228 по КК на гр.Попово с площ 356кв.м.,; УПИ VІ от кв.8 по 
рег.план на с.Козица с площ 1 940 кв.м.;  УПИ IV от кв.123А по рег.план на с.Садина с 
площ 1450 кв.м.; УПИ ХІ, кад.№31 от кв.2 по рег. план на с.Кардам с площ 515 кв.м.; УПИ 
ХІI, кад.№30 от кв.2 по рег. план на с.Кардам с площ 660 кв.м. и УПИ ХІII, кад.№29 от 
кв.2 по рег. план на с.Кардам с площ 515 кв.м.; 
         2. Одобрява начална продажна цена :  
            - 9 260 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.228 по кадастрална карта на 
гр.Попово, ул.„Д-р Михаил Попов“№5 с площ 356 кв.м., собственост на Общината по 
АОС 13146/06.07.17г Цената е без ДДС. 
           - 5 941.10 лева за УПИ. VІ от кв.8 по регулационния план на с.Козица с площ 1940 
кв.м., собственост на Общината по АОС 1054/27.10.04г. Цената е без ДДС.  
            - 4 440.50 лева за УПИ IV от кв.123А по регулационния план на с.Садина с площ 
1450 кв.м., собственост на Общината по АОС 14806/16.06.22г.. Цената е без ДДС.  
            - 3 090 лева за УПИ ХІ, кад.№31 от кв.2 по регулационния план на с.Кардам с площ 
515 кв.м., собственост на Общината по АОС 14812/15.07.22г. Цената е без ДДС.  
            - 3 960 лева за УПИ ХІI, кад.№30 от кв.2 по регулационния план на с.Кардам с 
площ 660 кв.м., собственост на Общината по АОС 14811/15.07.22г. Цената е без ДДС.  
            - 1 770 лева за УПИ ХІII, кад.№29 от кв.2 по регулационния план на с.Кардам с 
площ 295 кв.м., собственост на Общината по АОС 14808/30.06.22г. Цената е без ДДС.  
            - 2 950 лева за къща от олекотени панели №14 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 920 лева за къща от олекотени панели №19 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 100 лева за къща от олекотени панели №23 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 3 100 лева за къща от олекотени панели №58 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
            - 2 950 лева за къща от олекотени панели №104 с площ 33 кв.м., като материали 
находяща се в кв.„Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.  
          3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Дончев? Добре, 10 мин. Почивка, часа сега е 10:10 в 10:20, пийте по едно кафе. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проверка на кворума. 25, тук сме и може да продължим. Тъй като по тази точка аз 
има някаква вероятност да имам конфликт на интереси, обявявам и аз както другите 
конфликт на интереси и предавам воденето по тази точка на Дончо Дончев. Г-н Дончев, 
заповядайте. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Благодаря. 
 
 
Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  
11.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“ 
 



 
 

Дончо Дончев – общински съветник 
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 зам. председател, нашата комисия по тази точка с четири гласа ЗА 
подкрепяме проекта за решение, единия член на комисията обяви конфликт на интереси. 
Благодаря. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 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 зам. председател, нашата комисия с 4 гласа ЗА, 
подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
 
Дончо Дончев – общински съветник 

Предложението за решение  като цяло 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 57649.113.304 0,369 4  зем.тр. и отдих 14781 273 
Попово 57649.113.303 0,400 4  зем.тр. и отдих 14780 296 
Попово 57649.112.168 0,543 4  зем.тр. и отдих 14813 402 

Медовина 47634.102.373 0,505 9  зем.тр. и отдих 14437 368 
Медовина 47634.102.378 0,519 9  зем.тр. и отдих 14438 378 
Медовина 47634.75.55 1,107 4 нива 14816 824 
Медовина 47634.75.56 0,412 4 лозе 14817 307 
Медовина 47634.75.57 0,954 4 лозе 14818 710 

Ломци 44286.30.38 12,563 0 за животновъд. к-с 14807 10013 
 
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 
гореописаните имоти.  
 
Дончо Дончев – общински съветник 

Колеги, има ли някакви въпроси по тази точка? Заповядайте, д-р Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Ти пък непременно трябва да ме снимаш. Аз кога ще имам право на конфликт на 
интереси и да си купя нещо от тази община. Абе вие се измъквате всички. Това е в кръга 
на шегата. Затова ти казвам не го снимай. Не вземате отношение. А пък ако купя нещо 



 
 

веднага има хора, които ще пуснат сигнал, нали? Как знаят. Добре. Не съм в конфликт 
тогава. 
Дончо Дончев – общински съветник 

Добре, колеги. Няма други въпроси. Гласуването по тази точка е поименно, така че 
преминаваме към гласуване. 
 
 

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

 
ЗА    -    23 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Решението се приема! 
 
Георги Георгиев и Христо Дюкенджиев са в конфликт на интереси. 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 



 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 339 
 

 
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 57649.113.304 0,369 4  зем.тр. и отдих 14781 273 
Попово 57649.113.303 0,400 4  зем.тр. и отдих 14780 296 
Попово 57649.112.168 0,543 4  зем.тр. и отдих 14813 402 

Медовина 47634.102.373 0,505 9  зем.тр. и отдих 14437 368 
Медовина 47634.102.378 0,519 9  зем.тр. и отдих 14438 378 
Медовина 47634.75.55 1,107 4 нива 14816 824 
Медовина 47634.75.56 0,412 4 лозе 14817 307 
Медовина 47634.75.57 0,954 4 лозе 14818 710 

Ломци 44286.30.38 12,563 0 за животновъд. к-с 14807 10013 
 
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 
гореописаните имоти.  

 
Дончо Дончев – общински съветник 

Давам думата на г-н председателя. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря ви, г-н Дончев. 
                                      
 
Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV и УПИ XV, кад.№497 от кв.52 по 
регулационния план на с.Кардам, между община Попово и  Радомир Пенчев 
Стефанов, 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“ 
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, по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме 
проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н председател, нашата комисия с 4 гласа ЗА, подкрепяме 
проекто решението. Благодаря Ви. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение  като цяло 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 XIV, кад.№497 от кв.52 по регулационния план на с.Кардам, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14809/11.07.22г., представляваща 87 кв.м. дворно място 
придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот и УПИ XV, 
кад.№497 от кв.52 по регулационния план на с.Кардам, чрез продажба частта собственост 
на Общината по АОС 14810/11.07.22г., представляваща 225 кв.м. дворно място придаващо 
се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Радомир Пенчев 
Стефанов от с.Кардам. 
         2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от УПИ XIV в 
размер на 590.90 лева. Цената е без ДДС.  
         3.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от УПИ XV в 
размер на 1528.30 лева. Цената е без ДДС.  
         4.Сключването на договор за продажба частта на общината да стане след 
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.    

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате ли въпроси? Няма. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване по 
тази точка. 
 
 

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



 
 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ОТСЪСТВА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ОТСЪСТВА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
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 при 

 
 

РЕШЕНИЕ № 340 
 

 
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 XIV, кад.№497 от кв.52 по регулационния план на с.Кардам, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14809/11.07.22г., представляваща 87 кв.м. дворно място 
придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот и УПИ XV, 
кад.№497 от кв.52 по регулационния план на с.Кардам, чрез продажба частта собственост 
на Общината по АОС 14810/11.07.22г., представляваща 225 кв.м. дворно място придаващо 
се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Радомир Пенчев 
Стефанов от с.Кардам. 



 
 

         2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от УПИ XIV в 
размер на 590.90 лева. Цената е без ДДС.  
         3.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от УПИ XV в 
размер на 1528.30 лева. Цената е без ДДС.  
         4.Сключването на договор за продажба частта на общината да стане след 
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.    
 
 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
13. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел - 
туристическо дружество „Черноломец”, върху част от имот частна общинска 
собственост. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. С 5 гласа ЗА, също предлага да подкрепите предложението за решение. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение  като цяло има следния вид: 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4  от ЗОС, чл. 49, ал. 

2 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска 
собственост представляващ: две помещения с площ 42 кв.м., находящи се на трети етаж в 
сграда с административен адрес: гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски”№4 - самостоятелен 
обект с идентификатор 57649.503.1425.1.3 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост 
на Общината по АОС 1734/31.03.11г., на Сдружение Туристическо дружество 
„Черноломец” с ЕИК 125001787 представлявано от Председателя Павлин Стефанов 
Тодоров.  
   
      2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор със Сдружение Туристическо 
дружество „Черноломец” за учредяване безвъзмездно право на ползване със срок 5 години 
на описания в т.1 имот. 
 
 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря. Имате ли въпроси? Невиждам. Добре, в такъв случай преминаваме към 

гласуване по тази точка. 
 
 

Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ОТСЪСТВА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ОТСЪСТВА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ОТСЪСТВА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
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 № 341 

 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4  от ЗОС, чл. 49, ал. 

2 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска 
собственост представляващ: две помещения с площ 42 кв.м., находящи се на трети етаж в 
сграда с административен адрес: гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски”№4 - самостоятелен 
обект с идентификатор 57649.503.1425.1.3 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост 
на Общината по АОС 1734/31.03.11г., на Сдружение Туристическо дружество 
„Черноломец” с ЕИК 125001787 представлявано от Председателя Павлин Стефанов 
Тодоров.  
   
      2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор със Сдружение Туристическо 
дружество „Черноломец” за учредяване безвъзмездно право на ползване със срок 5 години 
на описания в т.1 имот. 
 
 
Преминаваме към работа по четиринадесета  точка от Дневния ред.  
14.Определяне на групите жилища – собственост на Община Попово. Приемане на 
Списък с жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, 
чиито имоти са отчуждени за общински нужди. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря. Нашата комисия по тази точка с пет гласа ЗА предлагаме на колегите 
общински съветници да подкрепим 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, г-н председател. Уважаеми присъстващи, по тази точка от дневния ред  
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. С 5 гласа ЗА, уважаеми съветници предлагаме да подкрепите 
предложението за решение. 



 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение  като цяло има следния вид: 
 
На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 2, ал. 2 и чл. 23, ал. 1 от Наредбата на Общински съвет – Попово за реда и 
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с 
общински жилища, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Определя групите жилища – собственост на Община Попово, съгласно Приложение №1 
Списък на общинския жилищен фонд за  на общински жилища по  групи, според тяхното 
предназначение. 
 
2. Приема Списък на общински жилища, предложени за продан към Общинския съвет, 
съгласно Приложение №2 – Списък с жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на 
бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди. 
 
Приложения:  

 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд на общински 
жилища по  групи, според тяхното предназначение. 

 Приложение № 2 Списък с жилищата за продажба, замяна и обезщетяване 
на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди. 

 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате думата за въпроси. Имаме ли? Няма. Добре, преминаваме към гласуване.  
 

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



 
 

20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ОТСЪСТВА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 
 
 
 

 
ЗА    -    24 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Решението се приема! 
 
Стоян Попвеличков е в конфликт на интереси. 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 342 
 

 
 

 На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 
от ЗОС, чл. 2, ал. 2 и чл. 23, ал. 1 от Наредбата на Общински съвет – Попово за реда и 
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с 
общински жилища, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Определя групите жилища – собственост на Община Попово, съгласно Приложение №1 
Списък на общинския жилищен фонд за  на общински жилища по  групи, според тяхното 
предназначение. 
 
2. Приема Списък на общински жилища, предложени за продан към Общинския съвет, 
съгласно Приложение №2 – Списък с жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на 
бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди. 
 
Приложения:  

 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд на общински 
жилища по  групи, според тяхното предназначение. 

 Приложение № 2 Списък с жилищата за продажба, замяна и обезщетяване 
на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди. 



 
 

Преминаваме към работа по петнадесета  точка от Дневния ред.  
15.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на  
“МБАЛ-Попово” ЕООД за 2021 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Димитър Димитров – общински съветник 

Благодаря, г-н председател. Нашата комисия с 4 гласа ЗА Приема баланса и отчета 
за приходите и разходите на “МБАЛ-Попово” ЕООД за 2021 г.. И ако ми позволите и един 
коментар. Понеже виждам, че и управителя на болницата е тук. В т. 18 Разглеждане на 
молби от граждани ще предложим на вашето внимание едно дете от Дриново, което 
миналата година го подпомогнахме, което е студент втора година медицина. Виждаме, че 
баланса на МБАЛ Попово е на печалба. Е ли възможно по някакъв начин да се проведе 
среща със семейството на това дете, той е втора година вече медицина и ако може да стане 
някакъв стипендиант на болницата или по някакъв начин да помогнем на това семейство. 
Миналата година им помогнахме, тази година също, въпреки ограничения ресурс 
комисията взе решение да им помогнем, но в тази посока, ако можем да работим мисля, че 
няма да загубим от това. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, позволете ми аз да направя един личен коментар, защото касае 
Дриново, знаете че мен това ме касае лично. Аз лично съм водил три разговора с него и с 
майка му. Той баща му почина съвсем наскоро, преди няколко месеца. Година стана ли? 
Може и да е станало година, просто бързо върви времето. Предложих му много варианти, 
включително без да се консултирам с вас и от името на общината, от мое лично име, от 
името на дружества, които представлявам, предложих му варианти и той ми отказа. 
Неиска да се обвързва, той и майка му неискат да се обвързват с някого. А той наистина е 
доста даровито дете, да не кажа, че е нещо повече от даровито дете, много е умен, беше 
първенец на класа. Знаете, ние го подпомогнахме ката първенец на класа, въобще е дете, 
което заслужава отвсякъде да бъде подкрепен. Г-н Яков, имате нещо в тази връзка ли да 
кажете? Просто да довърша. Предложих му няколко пъти варианта, ако можем да го 
привлечем, ако може някой друг да го привлече, аз съм с две ръце за, даже съм готов да 
помогна и в лично качество в тази връзка. Г-н Яков, ако имате някакъв коментар, 
заповядайте. 
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД 
 Това момче беше два месеца и половина на стаж при нас. Ние също сме му 
предлагали и от миналата година успяхме да станем база за обучение, но за завършили 
студенти. Така че нямам нищо против, ако е задочник, защото той като редовен няма как 
да работи при нас, винаги с удоволствие ще го вземем на работа, защото бяха доволни и 
двете отделения, в които беше на работа тук при тях. Работи, умно дете е, два месеца и 
половина беше на стаж при нас. Ние сме му платили на граждански договор каквото 
трябва. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз доколкото разбирам г-н Димитров, пък и моята идея е по – скоро да стане 
стипендиант и да си завърши редовно, защото той учи редовно и след това да поеме 
някакъв ангажимент. Да си завърши и тогава евентуално да направим нещо в тази посока. 
Г-н Веселинов? 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на община Попово 
 Така е. На всички, на които сме предлагали отказват стипендии. Прави са. Неискат 
обвързване, още не им е ясно какъв път ще хванат, пък някой може и да знаят. На Станчо 
Димитров внука, невролог е в Русе, предлагахме му, колко пъти с майка му, с баща му 



 
 

водим разговори, неиска. Иска да си седи в Русе. Аз се радвам, че започнаха и да се 
обаждат лекари, които желаят вече според състоянието финансовото на болницата и 
мнението на бранша специалисти се промени към поповската болница и тези пари, които 
вложихме заедно с вас за ремонта на отделенията, в момента започва ремонт и на детско 
или на ковид отделение, не е важно как ще го кръстим, но това е третия ремонт. В 
бюджета, ако ви направи впечатление, като гласувахме актуализация, отново отпуснахме 
пари. Имаме проблеми с вертикалите, там са колко 35 хил. лева, там започваме,защото 
тази болница трябва да я поддържаме. Имам уверение от бизнесмени, които ще помогнат 
и за леглова база да закупим от новите легла. Г-н Яков направи хубави връзки с холандска 
фондация, доставиха легла, подобряват се нещата, но болницата трябва да я укрепваме и с 
най – важното, с кадри. Сега разбирам от 01.10 ли ми каза идва и рентгенолог, тъй като 
след д-р Николов нямаше, д-р Арнаудова си се прибира в Търговище. И д-р Арнаудов съм 
приказвал с него, той продължава да си работи в Търговище. Трябва да търсим кадри и да 
укрепваме болницата. Засега млади кадри много трудно се хващат в зависимост, особено в 
такава финансова със стипендия. Хубаво е, че от този невролог, който специализира в 
София и идва със съпруга архитект, тя пък от Гоце Делчев, той е от Исперих, ни казва аз 
предпочитам да работя в малък град, ама неискам в Исперих, искам в Попово, което е 
показателно. Вървим напред и аз съм обнадежден за болницата, а и виждате и баланса. 
Ние с милиони бяхме затънали в тази част, финансовата. Сега нещата са много по 
различни. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, да продължим нататък. Може би после още коментари ще направим. 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и 
такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря ви,  г-н председател, по тази точка становището на нашата комисия е с 4 
гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Зачитам проекта за решение по точката, след което ще направим ако желаете 
отново коментар. 

 
 
На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка  с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 

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

 
 

РЕШИ 
 
  

1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово” ЕООД 
към 31.12.2021 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2. 

 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Сега отново давам думата, г-н Маринов иска да каже нещо в тази връзка. 
 



 
 

Мариян Маринов – общинска администрация 
 Уважаеми дами и господа, от името на вносителя ще искам едно допълнение да 
направя към докладната. В решението се допълва т.2 със следния текст: 2. Разпределя 
реализираната Текуща печалба през финансовата 2021г. за покриване на непокрити загуби 
от минали години. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Това стана ли ясно? Печалбата от тази година покрива загуби от миналите. 
Добре в такъв случай подлагам на гласуване това предложение на вносителя, за да може 
преди да гласуваме предложението за решение като цяло, да може да влезе това 
предложение. Който е съгласен с предложението на вносителя за втора точка в решението, 
моля да гласува. 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           25 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

И сега, имате ли всъщност въпроси? Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Аз нямам въпрос. Искам да похваля ръководството на болницата. Виждам в отчета 
на приходите и разходите 254 хил. печалба. Това ме радва и желая за напред повече 
такива успехи. Надявам се, че това е вярно.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, аз се присъединявам г-н Яков, присъединявам се към поздравленията на 
колегите, виждам, че имаше и ръкопляскания, наистина заслужавате адмирации за това, 
което постигнахте. Г-н Веселинов желае да каже също нещо, после ще ви дам думата и на 
вас. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Аз се радвам, че Общинския съвет последователно взема заедно решения, 
убеждавахме се, ама сутринта отивам да си поставя ваксина четвърта доза ковид и една от 
докторките ми каза „Кмете, искам да се извиня, аз бях против това ръководство, къде го 
предложи на болницата. Аз бях против управителя.“ Ама не беше само тя. За първи път 
ние решихме да сложим директор на болницата, който не е лекар, който е икономист. И не 
беше само, защото и други лекари, лекарки особено активни правиха стачка пред 
болницата. Ако си спомняте, когато взехме решение за назначаване на новото 
ръководство. Отговора ми беше такъв: „Аз много обичам инатливи, опъки жени. За тях 
има един единствен лек – не им обръщаш внимание, кривата жена сама да се оправя. Ако 
тръгнем да се борим с тези хора, които бяха тогава настроили личния състав на болницата 
срещу новия управител, щяхме да влезем в излишна полемика. Удържахме заедно с вас и 
при вас имаше хора с друго мнение, но ето го резултата, за което благодаря и аз лично на 
управителя и на главния счетоводител, че намериха начин да излязат от трудното 
финансово състояние. Пред болницата чакаха тогава ЧСИта да разпродават имуществото, 
нашето, общинското, до там я бяхме докарали.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Веселинов. Г-н Яков, заповядайте. 
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово 
 Аз благодаря за добрите думи тук от общинския съвет и от бас, г-н Веселинов. Тази 
печалба хубаво, ама 22ра година почти ни я изяде. Защото само една цифра ще ви кажа, за 



 
 

21ра година за март месец съм платил за газ 17500, а тази година за март платих 
44000лева. Сещайте се какво става. Тока стана два пъти по скъп. И още едно 
недоразумение, което направиха чрез националния рамков договор, трябва да завишим 
заплатите на всички медицински сестри, да ги направим най – малко 1500 лева, на 
докторите най – малко 2000 лева, за да сме можели да работим за по – високи цени за 
пътеки, което е една първо жестока формулировка, второ не може договор, който е чисто 
икономически, аз продавам стока и ми я плаща касата, да се слага колко заплата да дам на 
магазинера си. Ние сме търговско дружество. В момента се водят спорове, но така или 
иначе с това увеличение на заплатите, аз нямам нищо напротив да давам още по – големи 
заплати на лекарите, но не по този начин. Да ме насилват да правя и на 20 годишното 
момиче и на 50 годишната сестра едни и същи заплати, това не е правилно, не е редно и 
никога не сме го правили и нито едно търговско дружество предполагам не го прави. Да се 
надяваме и затова поискахме допълнителни средства, за да може тези вертикални 
щрангове да ги направим, защото ги няма в сметката. Има една идея, правим едно 
проучване и с ваше съгласие може би на следваща сесия ще ви предложа, оказа се, че 
пропан бутана е три пъти по евтин от метана на този етап. Гледам доста фирми като 
„Шише джам“ например са преминали на пропан бутан. С тези котли, които 
отремонтирахме тази година може да се работи и на тази газ, все още с никой не съм го 
коментирал, на г-н Веселинов и на г-н Георгиев не съм го казвал. Ще ни струва около 28-
30 хил. лева, за да купим една нова система и да сменим дюзата поне на едната горелка. 
Дано така да остане поне по евтина тази газ. За сега правим проучване, ако държавата не 
направи отстъпки и някакви референции, няма да правим това движение, защото се чуват 
приказки, че за болници и детски ясли ще се намали по някакъв начин цената на газта. Но 
на този етап трябва да ви кажа, че с тежи цени просто е невъзможно. Нещо ужасно е. 
Благодаря още веднъж за добрите приказки, каквото можем правим с Антон и 
администрацията. Лекарите са перфектни, дойдоха три, четири млади сестри при нас. 
Вижда се движение на млади хора. Опитваме се, още двама, трима лекари ни трябват 
много спешно, търсим, обикаляме и се надяваме с ваша помощ пак да ги привлечем за 
каузата МБАЛ  Попово. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, благодаря ви колеги за добрите думи и на г-н Яков за успешната дейност, но 
на нас ни предстои да гласуваме. Ако няма други въпроси, да гласуваме баланса и отчета 
за приходите и разходите на МБАЛ Попово. 
 
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           25 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 
 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    
 



 
 

РЕШЕНИЕ № 343 
 

На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка  с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 
2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

  
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово” ЕООД 

към 31.12.2021 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2. 
 

2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2021г. за 
покриване на непокрити загуби от минали години. 

 
 
 
 
Преминаваме към работа по шестнадесета  точка от Дневния ред.  
16.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин в земя от общински 
горски територии. 
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, мнението на нашата комисия е, че с пет гласа ЗА 
подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението за решение  като цяло има следния вид: 
 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 2, т. 3 от Закона за 

горите, чл. 24 от Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за пчеларството и чл. 8, ал. 6 от Наредбата за определяне на базисните цени при 
отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет Попово, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на 

пчелин с площ от 1 дка (1000 кв.м.) за срок от десет години върху земя от общински 



 
 

горски територии на лицето Цветан Маргаритов Димитров в землището на с. Осиково, 
попадащ в имот с идентификатор 54208.18.250, целият с площ 108 734 кв.м., трайно 
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 6 и определя цена за предоставяне на право на 
ползване – 25 лв./дка на година.  
 2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на 
възмездно право на ползване върху недвижим имот – земя от общински горски територии.  
 
 Приложение: Протокол на Комисия, назначена със Заповед №З-22-321/06.06.2022 г. 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Въпроси? Няма въпроси. Преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването е 
поименно. 

 
 

 
 

Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ОТСЪСТВА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 
10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ОТСЪСТВА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ОТСЪСТВА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 
27. Фатиме Алишева Реванска  ОТСЪСТВА 
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 № 344 
 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 2, т. 3 от Закона за 

горите, чл. 24 от Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за пчеларството и чл. 8, ал. 6 от Наредбата за определяне на базисните цени при 
отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет Попово, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на 

пчелин с площ от 1 дка (1000 кв.м.) за срок от десет години върху земя от общински 
горски територии на лицето Цветан Маргаритов Димитров в землището на с. Осиково, 
попадащ в имот с идентификатор 54208.18.250, целият с площ 108 734 кв.м., трайно 
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в 
земеделска земя, категория на земята: 6 и определя цена за предоставяне на право на 
ползване – 25 лв./дка на година.  
 2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на 
възмездно право на ползване върху недвижим имот – земя от общински горски територии.  
 
 Приложение: Протокол на Комисия, назначена със Заповед №З-22-321/06.06.2022 г. 
 
 
 
Преминаваме към работа по седемнадесета  точка от Дневния ред.  
17.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на 
норматива за пълняемост за учебната 2022/2023 година. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

Благодаря. Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
 
 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да чета ли цялото становище? Основанията са: 
 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и чл. 69 във връзка с чл. 68, ал. 2-7 от Наредба за финансирането на институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. За учебната 2022/2023г. утвърждава в общинските училища в 
община Попово паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в 
паралелка /приложение № 7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование/, както 
следва: 
 

  
Наименование на 

училището 
І 

клас 
ІІ 

клас 
ІІІ 

клас 
ІV 

клас 
V 

клас 
VІ 

клас 
VІІ 
клас 

Недостиг 
Общ брой 
ученици 

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”, с.Зараево 

   
9 уче-
ници 

   
7 

ученици 
 

71 
ОУ „Христо Ботев“, 

с.Ломци 
8 уче-
ници 

9 уче-
ници 

  
8 уче-
ници 

7 уче-
ници 

8 уче-
ници 

46 
ученици 

50 

ОУ „Антон Страшимиров“, 
с.Светлен 

     
9 уче-
ници 

 
9 

ученици 
88 

 

2. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
стандарти за съответната дейност за ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Зараево и ОУ 
„Антон Страшимиров“, с.Светлен да се разпределят след утвърждаване на Списък – 
Образец № 1 за учебната 2022/2023 година, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във 
връзка с чл. 68, ал. 4, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование. 
 

3. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
стандарти за съответната дейност за ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци да се разпределят, 
съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 68, ал. 4, т. 2 от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование след приемане на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със 
защитените детски градини и защитените училища в Република България, ако училището 
не е включено в този списък. 

 
 
Приложения: 
 
1. Мотивирани искания от директорите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Зараево, 

ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци и ОУ „Антон Страшимиров“, с.Светлен  
 
 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така колеги, въпроси? Няма въпроси. В такъв случай подлагам на гласуване това 
предложение, 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 № 345 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА и чл. 69 във връзка с чл. 68, ал. 2-7 от Наредба за финансирането на институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. За учебната 2022/2023г. утвърждава в общинските училища в община Попово 
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка 
/приложение № 7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование/, както следва: 
 

  
Наименование на 

училището 
І 

клас 
ІІ 

клас 
ІІІ 

клас 
ІV 

клас 
V 

клас 
VІ 

клас 
VІІ 
клас 

Недостиг 
Общ брой 
ученици 

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”, с.Зараево 

   
9 уче-
ници 

   
7 

ученици 
 

71 
ОУ „Христо Ботев“, 

с.Ломци 
8 уче-
ници 

9 уче-
ници 

  
8 уче-
ници 

7 уче-
ници 

8 уче-
ници 

46 
ученици 

50 

ОУ „Антон Страшимиров“, 
с.Светлен 

     
9 уче-
ници 

 
9 

ученици 
88 

 

2. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
стандарти за съответната дейност за ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Зараево и ОУ 
„Антон Страшимиров“, с.Светлен да се разпределят след утвърждаване на Списък – 
Образец № 1 за учебната 2022/2023 година, съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във 
връзка с чл. 68, ал. 4, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование. 
 

3. Допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
стандарти за съответната дейност за ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци да се разпределят, 
съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 68, ал. 4, т. 2 от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 



 
 

образование след приемане на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със 
защитените детски градини и защитените училища в Република България, ако училището 
не е включено в този списък. 

 
 
Приложения: 
 
1. Мотивирани искания от директорите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Зараево, 

ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци и ОУ „Антон Страшимиров“, с.Светлен  

 
 
 
Преминаваме към работа по осемнадесета  точка от Дневния ред.  
18.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 зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика” Димитър Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 

На своето заседание нашата комисия разгледа подадените осемнадесет молби на 
граждани. Средствата са изключително ограничени, затова си позволихме да разгледаме много 
внимателно всички молби и ще ви прочета какво е нашето решение, на кого какви средства 
отпускаме. 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1. Диляна Сашева Цвяткова    - 600лв. 
2. Илия Ангелов Илиев     -   50лв. 
3. Пламен Ганчев Антонов    -   80лв. 
4.Николай Георгиев Денков    - 100лв. 
5. Владислав Янков Петров    - 200лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Атидже Мехмедова Болутова 
2.Ава Исмаилова Реванска 
3.Иваничка Димитрова Божкова 
4.Емра Михайлов Филипов 
5.Ася Асенова Алексиева 
6.Иванка Белчева Илиева 
7.Зинеп Ибрямова Селимова 
8.Емине Мехмедова Будакова 
9.Деница Господинова Митева 
10.Севдалин Ганчев Маринов 
11.Иван Евгениев Йорданов 
12.Евгени Йорданов Ефтимов 
13.Фани Невенова Алдинова 
 
 
 
Общата сума, с която приключваме и бюджета за 2022г. е 1030 лева. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Приключваме, тук няма повече средства. 



 
 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Да, няма повече средства, като комисията иска да предложи на колегите общински 
съветници Община Попово да прекрати приема на молби за подпомагане на социално 
слаби граждани, защото смятаме, че новия бюджет, който ще излезе най – вероятно 
януари, февруари, да не казвам март месец, през това време ние ще натрупаме молби, 
които ще бъдат не актуални към датата, когато ще започнем с новия бюджет да отпускаме, 
тоест октомври, ноември и декември. Затова предлагаме и ако колегите подкрепят до 
новия бюджет да не се приемат молби на граждани. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
           Благодаря, г-н Димитров. Сега първо да приключим със стандартната част. 
 

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 г-н Димитров  
граждани. 

 
РЕШИ 

 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1. Диляна Сашева Цвяткова    - 600лв. 
2. Илия Ангелов Илиев     -   50лв. 
3. Пламен Ганчев Антонов    -   80лв. 
4.Николай Георгиев Денков    - 100лв. 
5. Владислав Янков Петров    - 200лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Атидже Мехмедова Болутова 
2.Ава Исмаилова Реванска 
3.Иваничка Димитрова Божкова 
4.Емра Михайлов Филипов 
5.Ася Асенова Алексиева 
6.Иванка Белчева Илиева 
7.Зинеп Ибрямова Селимова 
8.Емине Мехмедова Будакова 
9.Деница Господинова Митева 
10.Севдалин Ганчев Маринов 
11.Иван Евгениев Йорданов 
12.Евгени Йорданов Ефтимов 
13.Фани Невенова Алдинова 
 
 

 
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 № 346 

 
 
 
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. Диляна Сашева Цвяткова    - 600лв. 
2. Илия Ангелов Илиев     -   50лв. 
3. Пламен Ганчев Антонов    -   80лв. 
4.Николай Георгиев Денков    - 100лв. 
5. Владислав Янков Петров    - 200лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Атидже Мехмедова Болутова 
2.Ава Исмаилова Реванска 
3.Иваничка Димитрова Божкова 
4.Емра Михайлов Филипов 
5.Ася Асенова Алексиева 
6.Иванка Белчева Илиева 
7.Зинеп Ибрямова Селимова 
8.Емине Мехмедова Будакова 
9.Деница Господинова Митева 
10.Севдалин Ганчев Маринов 
11.Иван Евгениев Йорданов 
12.Евгени Йорданов Ефтимов 
13.Фани Невенова Алдинова 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Сега, относно предложението на комисията, имате думата за коментар. Съгласни ли 
сте и как би се отразило това предложение на комисията на гражданите? Как би се 
отразило, като няма средства, по – добре да не създаваме излишни надежди на хората и да 
обявим. Най – рано можем февруари не а март по – скоро евентуално да вземем някакви 
решения. Това по отношение на юридически коментари има ли някакъв проблем? 
Пламен Русев – общинска администрация. 

По принцип не може да се спре приема на документи, щом има подадени такива.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

А при условие, че това е решение на Общински съвет и е на база на бюджет, който в 
момента е изчерпан.  
Пламен Русев – общинска администрация. 

Да, но не смятам, че може да бъде взето законосъобразно решение да не се приемат 
въобще такива молби.  



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
А ако не можем да отговорим, г-н Димитров до някъде е прав, ако не можем да 

отговорим на тези искания и тези молби може февруари месец най – рано да ги 
разглеждаме, то не е ясно дали ще бъдат актуални към този момент. Моля?  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Аз мисля на практика как може да се получи. Отива в деловодството, в центъра и 
пуска молба, служителя и ма два начина, единия е да му откаже да му вземе молбата, като 
му каже, че няма средства или да я приеме и пак да му каже, че няма средства и не знае 
кога, какво ще стане с молбата на гражданина. Но пък Димитров е прав и Расимова е 
права, ама даваме напразни надежди. 
Емел Расимова – общински съветник 

Гражданите са информирани, знаят, че щом свърши бюджета за годината, те 
изчакват следващия бюджет февруари месец. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Прекалено рано свършихме този бюджет и ще мине доста време докато започнем да 
разглеждаме. 
Емел Расимова – общински съветник 

Хората са болни, възрастни и имат нужда от помощ. Ние щом сме решили да даваме 
такава помощ, неможем да ги спрем да подават заявления. Ще получат следващата 
година. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Не може да се каже, че ще получат. 
Емел Расимова – общински съветник 

Е да де, ще бъде разгледана. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Той много добре знае г-н Димитров, като заседава комисията, има си някой, които 
постоянно все плачат, все искат всяка година и не са толкова закъсали здравословно. И 
заради тях наистина една голяма част, които наистина се нуждаят пък сега не получават. 
Има си абонати за тази помощ.  

Служителите вземат, регистрират молбата, но го предупреждават гражданина или 
гражданката, че по рано от март, април няма да има разглеждане на молбата, камо ли 
финансиране. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, сега колеги, добра идея е да стане разгласяването по широко и да стане ясно, 
че нямаме до нова година, пък и първите месеци няма да има финансиране по тази тема. 
Добре колеги, да подлагам ли сега на гласуването предложението на г-н Димитров? Няма 
смисъл. Коментирахме го. Остава си приема на документи, но ще бъдат предупреждавани 
и по всякакъв начин и по медиите, може би това е по скоро препоръка към издателя на 
Местен вестник там също да бъде публикувана такава информация. С това приключихме 
по тази тема. 

 
 
Преминаваме към работа по деветнадесета точка от Дневния ред. 
19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 Официално няма постъпили такива до този момент. Някой желае ли да каже нещо?  
Да, заповядайте. 
Ксения Павлова – общински съветник 
 Граждани, които живеят по поречието на канала. Той не е канал, той е просто 
ливада. Кога ще се почисти? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Кой канал? За къде говорим, че канал през Попово не минава. 
Ксения Павлова – общински съветник 
 Не,не. 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Река Поповска. 
Ксения Павлова – общински съветник 
 Да, река Поповска. Хората, които живеят в ниското около така наречената река, там 
е просто тресавище. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Говорим за отгоре от западната страна, пожарната. 
Ксения Павлова – общински съветник 
 Пожарната, да. Там е нещо страшно и питат кога ще се почисти. Не е чистено от 
години. Трева, ужас е. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Д-р Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Дайте да не драматизираме. Така е, да. Преди колко години стана наводнението, но 
след това направихме тази отсечка до Механо техникума от моста на пазара. Четох ти 
електронните публикации. Не съм отговарял, не се връзвам. Но искам да ти кажа, че 
общината преди три години, въпреки така комплицираните отношения с областния 
управител, изготвихме проект, той го одобри, внесли сме го в комисията по стихийни 
бедствия. На всяко заседание от три години чакам да ни финансират с милион и двеста, за 
да обхванем и тази част на Поповска река. Немога да се съглася, че не сме чистили. 
Напротив, чистим, няма храсти, няма дървета. Има трева, тревата как да я изчистим? Има 
опасност при големи проливни дъждове, въпреки че водосбора на Поповска река не е кой 
знае колко голям, да не предизвиквам лошите сили, но общинската администрация какво 
повече да направи. Ако ми подскажете, аз съм готов. Ама сега. Вярно, преди години 
пращах, там имаше храсти и дървета, изчистихме. Сега е обрасло с трева, не е трагично, 
извинявай. Е, аз не искам. Аз като Кмет пари съм искал, преди три години ви казах. Онзи 
ден комисията по стихийни бедствия излезе, търсил съм начини да ни финансират този 
участък от Поповската река. Те излязоха с обяснение, че имали само 35 милиона 
Министерския съвет за стихийни бедствия, а им трябвало три пъти повече заради 
наводненията около Карлово и тези пари само за тях нямало да стигнат. По някой път ние 
сами си предизвикваме белите. Чакаме да стане беля и тогава даваме много повече пари. С 
това съм ангажирал вниманието на комисията, познавам се лично с г-н Върбанов, на 
няколко пъти говорим, защо трябва да дойде бедствие, та тогава да ни дадат пари. А не 
предварително. Незнам какво повече мога да направя. Ако мислите, че вие или инженери, 
хидролози трябва да извикаме тежка техника, багери, да започнем да копаем да 
продълбочаваме това дере, да правим стена, сигурно ще стане още по грозно. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Други? Г-жо Габровска. 
Петя Габровска – общински съветник 
 Нещо за разведряване. Искам да ви помоля материалите, които получихте, покана 
за кинофестивала, да ви кажа някой неща, да акцентувам. Знам, че сте много заети, всеки 
си има своята дейност, но аз ще акцентувам на няколко неща, които може да посетите и 
със семействата си, тези които са след работно време. А именно фестивала се открива на 
05.10 от 19:00 часа тук в залата. На 06.10 гост в Попово ще е изтъкнатият наш журналист  
Георги Тошев, който има много предавания по българска телевизия. Това е човекът, който 
пише автобиографии на всички известни личности, не само в България, а в цял свят, ако 
следите неговите предавания по Би ти ви. Това мероприятие се провежда на 06.10 от 18:00 
часа долу във фоаето, където ще има и прожекция на филма за краткия живот и 
последните дни от живота на Парцалев, 20 минутно филмче, а след това той ще представи 
неговата книга и има много книги, които той е писал, ще има като щанд и ще може да си 
закупите за всички известни личности. Друго мероприятие, което така акцентувам е за 
първи път в Попово ще има ав00токино. Вие това всичко го имате написано в материала, 
който ви е поставен тук. Автокино за пръв път, три вечери подред – 5,6 и 7ми ще има три 



 
 

филма по един филм на вечер. Всичко ще бъде модерно с екран и както трябва, за да се 
гледа. Правим опит да видим и автокино в Попово. Младежите знам, че много обичат да 
гледат така. Ще бъде на паркинга на Т маркета от 21:00 часа, също го имате в програмата. 
Ще има и много интересна презентация на съвременно видео, който обича да снима, също 
ще е във фоаето в Дом на културата. Ще имаме и закриване на фестивала както винаги го 
правим, с голяма церемония. Ще присъстват много, много гости. Водещи ще бъдат Ники 
Кънчев и голямата актриса Елена Петрова, ще има и други. Водеща тук ще бъде и това 
красиво момиче, което ни казва сутрешната прогноза – Натали Трифонова. Ще има главни 
герои от филмите, които ще бъдат прожектирани на конкурсната програма. Така че аз ви 
казвам, отправям още веднъж молба, нека общинските съветници да посещават и нашите 
големи културни събития, които се правят в Попово. Благодаря ви и ви очакваме, заедно 
със семействата. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-жо Габровска.  
 
Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и четвъртото заседание на ОбС 
Попово. 
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